
Geachte heer/mevrouw, 

  
Deze brief is een toevoeging op een eerdere brief die ik u heb gestuurd over het feit dat ik 
ernstig ziek ben geworden door de elektromagnetische straling.  

Gemeenten die hebben gereageerd wil ik hartelijk bedanken voor de tips 
en/of adviezen. 
 
Uit de reactie`s heb ik begrepen dat gemeenten het advies opvolgen van de Rijksoverheid, 
zoals: 
RIVM, De gezondheidsraad, het kennisplatform EMV, Antennebureau en de GGD. 
  

Echter de belangenverstrengelingen zijn enorm! 

De Rijksoverheid verdiende miljarden met de verkoop van de licenties van 

4G/LTE en dat zal voor 5G niet anders zijn. 

RIVM, De Gezonheidsraad, Het kennisplatform EMV, 
Antennebureau en GGD zijn allemaal de Rijksoverheid! 

Deze zijn niet onafhankelijk en zullen koste wat het kost 5G uitrollen!  

Er dienen miljarden te worden verdient ten koste van de gezondheid van de burger!  
Daarnaast maakt de Rijksoverheid afspraken met de Telecomindustrie, zodat deze 
ongestoord hun gang kunnen gaan! 
 
Zie de linken hieronder: 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-
sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/rijksinstituut-voor-volksgezondheid-en-milieu-rivm 
 
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/gezondheidsraad 

  
https://www.kennisplatform.nl/over-het-kennisplatform-elektromagnetische-velden/ 

Het Kennisplatform staat ook in verbinding met: RIVM, TNO, 
GGD/GHORNederland, Agentschap Telecom, ZONMW en DNV GL. 
Het zijn allemaal Rijksoverheidsinstellingen en zijn dus niet onafhankelijk! 

https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes 

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/ggd-ghor-nederland 

De Dictatuur van de Telecomindustrie 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/rijksinstituut-voor-volksgezondheid-en-milieu-rivm
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/rijksinstituut-voor-volksgezondheid-en-milieu-rivm
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/gezondheidsraad
https://www.kennisplatform.nl/over-het-kennisplatform-elektromagnetische-velden/
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/ggd-ghor-nederland


Pagina 2 van 9 

Dan hebben gemeenten geen keus! Dat is dictatuur! 5G is een gevaar voor 
onze gezondheid! 

Zie link: 
https://www.aalten.nl/bestuur-en-organisatie/vergaderingen-
gemeenteraad_44012/agenda/gemeenteraad_21874/19-brief-burger-zorgen-omtrent-invoering-
van-5g-en-de-wijze-waaroppdf_4019008.pdf 
  

De Telecomcode artikel 5C2 is dwingend, u moet! 
We hebben de keus om te eten wat we willen..., wel of niet te roken..., welke 
opleiding je wilt volgen enz. Maar wil je stralingsvrij wonen en die groep is 
enorm aan het groeien.... dan is er geen keus. Ben je al ziek van de straling 
dan ben je gedwongen te leven in die straling en moet je maar zien hoe te 
overleven.... onmenselijk!!!! 

Waarom kunnen er geen stralingsvrijegebieden komen? Wat zijn daar de 
belangen achter? 
Er zijn toch ook rookvrije zones zelfs buiten.....??? 
Iedere gemeente zou 20% van de oppervlakte stralingsvrij kunnen 
creeren....als daar behoefte aan is.... 
  

Dat gemeenten in overleg met de burger zelf mag bepalen waar, wanneer, 
hoeveel antennes geplaatst of verwijderd mogen worden... Dat gemeenten 
zelf mogen bepalen welke frequenties en hoe heftig die masten gaan 
zenden....Als ze willen kiezen voor een luwer stralingsbeleid.... 
Dat er ook stralingsvrije gebieden mogen komen, om te wonen en om naar 
buiten te kunnen in de natuur als daar behoefte aan is! 

Dat gemeenten de burger mag informeren over de risico`s van die straling 
met feiten die meetbaar zijn. 
Dat de gemeente mag adviseren om te kiezen voor een telefoon aan een 
draad en een laptop/pc aan een kabel, omdat deze bijdragen aan het 
verminderen van de straling. 
Dat we de smartphone zoveel mogelijk gebruiken voor het noodzakelijke... 
Dat bijna alle draadloze apparaten 2000 micro watt zendt en dat 
woonbiologen in Duitsland een norm hanteren van 1 microwatt.  
  

De telecomindustrie is groter dan de farmaceutische industrie en de olie-
industrie.  
De telecomindustrie heeft dan ook een sterke lobbygroep die onze regering, 

https://www.aalten.nl/bestuur-en-organisatie/vergaderingen-gemeenteraad_44012/agenda/gemeenteraad_21874/19-brief-burger-zorgen-omtrent-invoering-van-5g-en-de-wijze-waaroppdf_4019008.pdf
https://www.aalten.nl/bestuur-en-organisatie/vergaderingen-gemeenteraad_44012/agenda/gemeenteraad_21874/19-brief-burger-zorgen-omtrent-invoering-van-5g-en-de-wijze-waaroppdf_4019008.pdf
https://www.aalten.nl/bestuur-en-organisatie/vergaderingen-gemeenteraad_44012/agenda/gemeenteraad_21874/19-brief-burger-zorgen-omtrent-invoering-van-5g-en-de-wijze-waaroppdf_4019008.pdf
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parlementsleden en het Europarlement beïnvloedt. De Raad van Europa wil 
5G doordrukken, zodat het bedrijfsleven, de Telecom en de Rijksoverheden 
miljarden kunnen verdienen! 
https://www.europa-nu.nl/id/vkxpj9tmebtf/ontwikkeling_5g_in_europa 
Maar onze gezonheid is ondergeschikt..... 

De tabaksindustrie heeft ook doodleuk 40 jaar lang gelogen en gezegd dat 

roken niet schadelijk voor de gezondheid was. 

We mogen toch hopen dat de erkenning van straling die schadelijk voor de 

gezondheid is niet zolang op zich laat wachten! 

 

De belangen zijn groot en de gezondheid is ondergeschikt!  
 

Onderzoeken 

 

Onderzoeken worden niet gerealiseerd op basis van 24/7 per dag straling, 

nee op basis van 6 minuten....blootstelling.....dat is niet waar we dagelijks 

aan worden blootgesteld. 

Onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat straling zeer ongezond is!  
Ons lichaam absorbeerd de straling! 
Dat is gemakkelijk te testen met een meter als je voor een wifi gaat staan en de meter vervolgens 
voor je lichaam houdt als je voor de wifi gaat staan.  
Wifi zendt 2000 micro watt of meer, voor je lichaam geeft deze nog ongeveer 20 microwatt aan! 

Ook TNO weet dit evenals dat de straling het welbevinden van zowel elektrogevoelige als niet 
elektrogevoelige doet verminderen! 

Op 13 september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen in een 

dringend appèl de Europese Unie gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij verzoeken de EU om te 
stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is. Daarnaast willen ze dat 
de Resolutie van de Raad van Europa gevolgd wordt en vragen zij om een onafhankelijke werkgroep 
om de gezondheidseffecten te her-evalueren, om de lobby van de telecom industrie te weren en om 

bedrade digitale netwerken te implementeren (in plaats van draadloze 
netwerken). 
  

Voorzorgsnormen woning 

In de tabel hieronder worden de waarden weergegeven die volgens de 

Duitse Bouwbiologische richtlijn Institut voor Baubiologie & 

https://www.europa-nu.nl/id/vkxpj9tmebtf/ontwikkeling_5g_in_europa
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2020/02/EU-5G-Appeal-13-09-2017.pdf
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Nachthaltigkeit (IBN), in het BioIinitiave rapport als voorzorgnormen 

moeten worden genomen. In de laatste kolom staan de grenswaarden die de 

World Health Organisation (WHO) adviseert. 

 
1 Het BioInitiative rapport is opgesteld door 29 onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsdeskundigen 

uit tien verschillende landen. 
2 SBM staat voor Standard of Building Biology Testing Methods. Deze is opgesteld door een comité van 
deskundigen op het gebied van bouwbiologische meettechniek in samenwerking met onafhankelijke 
wetenschappers en gezondheidsdeskundigen.                                                            
3 Voor het geomagnetisch veld is geen officiële stralingnormen. Omdat enkel de SBM een voorzorgsnorm 
hanteert van  -1000 nT tot 1000 nT, is het geomagnetisch veld niet in de tabel opgenomen. 

Het volledige SBM2015 rapport vind je hier. 

Het volledige BioInitiative rapport vind je hier. 
 

ICNIRP norm = 61 V/m dat is 10.000.000 micro wat! En 1 microwatt is al licht 

afwijkend, mobiel zendt 2000 microwatt.... Zelf denk ik dat 1 microwatt veilig kan zijn 

mits je niet al ernstig ziek bent, dan wil je helemaal stralingsvrij, omdat alleen dan al je 

klachten direct weg zijn! 

https://www.bureaustralingmeten.nl/wp-content/uploads/2015/07/SBM-2015.pdf
http://www.bioinitiative.org/
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Maar Nederland hanteert nog steeds de allerhoogste stralingslimiet ter 
wereld. De biologisch aanvaardbare grenswaarde wordt in Nederland verregaand 

overschreden en het gezondheidseffect wordt nog steeds niet erkend. 

Op deze kaart van Europa zijn de draadloze communicatienetwerken in beeld gebracht. 
Nederland springt er duidelijk uit! 
(geel is meer zendmasten/wifi; paars is minder) 

 
Bron: Wigle.net 

 

In de praktijk 

 

Door 2G, 3G en 4G zijn er ten minste 800.000 mensen ziek! Er is geen arts 

waar je naar toe kan en er zijn geen stralingsvrijegebieden.  

Met de komst van 5G zullen er nog veel meer mensen ziek worden! 

Hoe gaan we daar verder mee om? Laten we dat allemaal maar gebeuren! 

Gaan we zo verder... 

https://wigle.net/
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6G is nu al in ontwikkeling! Wanneer stopt deze 

dictatuur/gevangenis van straling! 

  

Er zijn geen oplossingen en er is geen hulp als je ernstig ziek bent 

van de elektromagnetische straling. 
 

Stralingsvrije gebieden zijn daarvoor de oplossing!  
  

Er zijn al 11 mensen die zelfmoord hebben gepleegd die ook ernstig ziek zijn 
geworden door de straling, ik snap dat, want het is geen leven zo ziek en ook 
nog opgesloten en we staan machteloos! 

 
Uit eigen ervaring weet ik dat een jongetje van 5 jaar wonende in Amsterdam tegenover een 
zendmast is overleden aan Leukemie. 
Tegenover een zendmast in Oostzaan een vorige buurvrouw kreeg borstkanker, een 
schooljongen in dat zelfde flatgebouw kreeg ook leukemie en is ook overleden.  
Dan een broer van een vriendin, altijd een mobiel in de borstzak, altijd mobiel bellen. Vorig 
jaar overleden aan hartkanker. Een nicht van een andere vriendin altijd mobiel bellen, 
overleden aan een hersentumor! 
Mensen die dichtbij een zendmast wonen hebben meer risico om ziek te worden, dat zou 
onderzocht moeten worden! We worden tenslotte al ruim 20 jaar blootgesteld aan de 
elektromagnetische straling! Hoeveel mensen krijgen kanker, een ziekte in het hoofd, zijn 
vermoeid, slapen slecht, hebben last van een depressie, hartproblemen enz. en wonen 
binnen een straal van 400 meter bij een zendmast?   
  

Straling pakt je hele lichaam!  
En je kan niet simpelweg alleen naar een hersentumor kijken, dat is tekort door de bocht... 
Door elektromagnetische straling kan je werkelijk van alles krijgen, ook veel ziektes in het 
hoofd! 

  

Straling is een hele grote milieuvervuiler, al zie je het niet!  

We dienen stralingsbewust te worden! Minder straling=meer gezondheid en het is 
beter voor Flora en Fauna. 
  
Uit ervaring heb ik zelf waargenomen dat bijna alle muggen zijn verdwenen in 
recreatiegebied t'twiske, terwijl ik daar als kind helemaal gek werd van de muggen het 
was er zwart van de muggen.... 
6/7 jaar geleden was je auto zwart na een langere rit rijden in de auto, dat is nu niet meer, 
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geen mug meer te zien op de auto! 
Kleine vogeltjes in de tuin, roodborstjes, koolmeesjes, mussen, allemaal verdwenen.... 
Ook in t'twiske, weg kleine vogeltjes.... 
Maar er is wel goed bereik de zendmasten doen het goed! 

  

Straling verminderen doen we met elkaar, pak de draad 
weer op! 

                            Kies voor de gezondheid, Flora, Fauna en het Milieu! 

 

Stop 5G! Dit jaar is het stralingsniveau enorm toegenomen, met 
meer verschillende en hogere frequenties en meer vermogen, het 
zou beter zijn als we het stralingsniveau naar beneden zouden 
brengen! 

 
Frequenties die nu gebruikt worden in de praktijk o.a. 806 Mhz, 816Mhz, 950 Mhz, 
956,4Mhz, 957,6Mhz,  959,2Mhz, 1815Mhz, 1835 Mhz, 1850Mhz, 1865Mhz, 2134,7 Mhz, 

2144,7Mhz, 2162,2Mhz, 2580Mhz, 2660Mhz, 37.982Ghz en dat kan allemaal in 1 mast 
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zitten een coctail aan straling.....pal achter mijn appartement. 
https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern 

  

Gemeenten tegen 5G: 

https://www.wanttoknow.nl/nieuws/overheid-brussel-we-zijn-geen-
5g-proefkonijnen/ 
  
https://www.verminder-electrosmog.nl/steeds-meer-gemeenten-komen-in-verzet-tegen-een-wetsvoorstel-
om-verplicht-5g-uit-te-rollen-staat-jouw-gemeente-er-al-tussen/ 

  
https://letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-
proces-stagneert/ 

 

Oproep aan gemeenten: 

stop alle 5G activiteiten nu 

het democratisch proces 

stagneert! - LET'S TALK 

ABOUT TECH 

Door de Coronacrisis lijkt het 

democratische gesprek over de uitrol van 

5G bij zowel bestuurders als 

volksvertegenwoordigers uit het vizier te 

raken. Op 10 april 2020 heeft Let’s Talk 

About Tech alle Burgemeesters, 

Wethouders en gemeenteraadsleden 

opgeroepen om alle 5G […] 

letstalkabouttech.nl 

https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2020/01/30/motie-onderzoek-naar-
gezondheidseffecten-v%C3%B3%C3%B3r-uitrol-5g/ 
 
https://westervelder.nl/artikel/1102467/utrechtse-jurist-plaats-geen-extra-zendmasten-en-maak-van-
wateren-en-zorgvlied-een-stralingsarm-
proefgebied.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 
  
https://ermelovannu.nl/actueel/9387-umts-masten-oorzaak-lichamelijke-klachten 

  

Doodziek van de straling: 
https://www.dlmplus.nl/2019/04/05/er-is-wel-degelijk-bewijs-straling-mobiel-en-wifi-maakt-mensen-
doodziek/ 

https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern
https://www.wanttoknow.nl/nieuws/overheid-brussel-we-zijn-geen-5g-proefkonijnen/
https://www.wanttoknow.nl/nieuws/overheid-brussel-we-zijn-geen-5g-proefkonijnen/
https://www.verminder-electrosmog.nl/steeds-meer-gemeenten-komen-in-verzet-tegen-een-wetsvoorstel-om-verplicht-5g-uit-te-rollen-staat-jouw-gemeente-er-al-tussen/
https://www.verminder-electrosmog.nl/steeds-meer-gemeenten-komen-in-verzet-tegen-een-wetsvoorstel-om-verplicht-5g-uit-te-rollen-staat-jouw-gemeente-er-al-tussen/
https://letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-proces-stagneert/
https://letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-proces-stagneert/
https://letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-proces-stagneert/
https://letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-proces-stagneert/
https://letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-proces-stagneert/
https://letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-proces-stagneert/
https://letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-proces-stagneert/
https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2020/01/30/motie-onderzoek-naar-gezondheidseffecten-v%C3%B3%C3%B3r-uitrol-5g/
https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2020/01/30/motie-onderzoek-naar-gezondheidseffecten-v%C3%B3%C3%B3r-uitrol-5g/
https://westervelder.nl/artikel/1102467/utrechtse-jurist-plaats-geen-extra-zendmasten-en-maak-van-wateren-en-zorgvlied-een-stralingsarm-proefgebied.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://westervelder.nl/artikel/1102467/utrechtse-jurist-plaats-geen-extra-zendmasten-en-maak-van-wateren-en-zorgvlied-een-stralingsarm-proefgebied.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://westervelder.nl/artikel/1102467/utrechtse-jurist-plaats-geen-extra-zendmasten-en-maak-van-wateren-en-zorgvlied-een-stralingsarm-proefgebied.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://ermelovannu.nl/actueel/9387-umts-masten-oorzaak-lichamelijke-klachten
https://www.dlmplus.nl/2019/04/05/er-is-wel-degelijk-bewijs-straling-mobiel-en-wifi-maakt-mensen-doodziek/
https://www.dlmplus.nl/2019/04/05/er-is-wel-degelijk-bewijs-straling-mobiel-en-wifi-maakt-mensen-doodziek/
https://letstalkabouttech.nl/2020/04/oproep-aan-gemeenten-stop-alle-5g-activiteiten-nu-het-democratisch-proces-stagneert/
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https://stralingsleed.nl/blog/de-5-tot-10-procent-officiele-elektrogevoeligen-zijn-mogelijk-het-topje-van-de-
ijsberg/ 

  
https://www.bd.nl/opinie/asbest-van-de-toekomst~a46c0724/?referrer=https://www.google.nl/ 

  
https://thegreenguide.nl/elektromagnetische-straling-schadelijk/ 

  
https://www.bureaustralingmeten.nl/verschillende-soorten-straling/onderzoek-straling/ 

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Stressreactie-bij-planten-door-elektromagnetische-
straling.htm 
 

Ik verhit en verbrand levend, met daarnaast heel veel andere klachten. Al 
geeft de GGD aan dat je niet kunt verhitten van de straling, in de praktijk 
gebeurt dat wel! 

Straling bouwt je lichaam op totdat je zoveel hebt binnen gekregen dat je 
lichaam al van minimale hoeveelheden gaat verhitten en verbranden of dat 
andere ziektes zich kunnen ontwikkelen....De opbouw van de straling voel je 

niet....het is een sluipmoordernaar! 
  

Oproep aan Minster President: 
 https://stralingsbewust.info/2020/05/11/dringende-boodschap-voor-de-minister-president-wij-willen-

ons-niet-blootstellen-aan-5g 
  

5GisNietoke 
Stralingsbewust 

EerlijkOverStraling  
LetsTalkAboutTech 

StichtingEHS  
StopUmts 

Stralingsvrije groet, 
  
  

 

 

 

https://stralingsleed.nl/blog/de-5-tot-10-procent-officiele-elektrogevoeligen-zijn-mogelijk-het-topje-van-de-ijsberg/
https://stralingsleed.nl/blog/de-5-tot-10-procent-officiele-elektrogevoeligen-zijn-mogelijk-het-topje-van-de-ijsberg/
https://www.bd.nl/opinie/asbest-van-de-toekomst~a46c0724/?referrer=https://www.google.nl/
https://thegreenguide.nl/elektromagnetische-straling-schadelijk/
https://www.bureaustralingmeten.nl/verschillende-soorten-straling/onderzoek-straling/
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Stressreactie-bij-planten-door-elektromagnetische-straling.htm
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Stressreactie-bij-planten-door-elektromagnetische-straling.htm
https://stralingsbewust.info/2020/05/11/dringende-boodschap-voor-de-minister-president-wij-willen-ons-niet-blootstellen-aan-5g/
https://stralingsbewust.info/2020/05/11/dringende-boodschap-voor-de-minister-president-wij-willen-ons-niet-blootstellen-aan-5g/
http://r.nieuwsbrief.verminder-electrosmog.nl/mk/cl/f/5EgNpiVkxcW2Kuy7nP4EJW6Ba5x447M4Hc9RJ1A59OZVBRfB5cLFDv5c4SfVrOzLfoJ57TgfsK1LRhzDB9tZ8qSwqjFz0zrQKNdxF9sMKa-SOVuHILQcoKyieF123bF0LMddMnFTPxsHH0zvBenzzLQVGFyRqH_Fp6b-o_emrNqsNoZfM7RcDyLJ_K_MlsIRSBBwQ2_qeeDzcbfT2Dn6bvCboYCV1Yp77JCDS5ntrfbetIsttKz52b8-ZU_MgzreMwBIyPMneDul33SlgAFN_Qz_PTg9GDnkVw
http://r.nieuwsbrief.verminder-electrosmog.nl/mk/cl/f/ZlHhZDoxlaiWSoVQ-B-W53w3PBVSsEbm0oX3qOQxLJccXXkTqkynM0tTNWG6nj8TAnHydeJF0YB0rpMzduNNBfrT9BNxpVBtJWaxZcPlgUB5en6Mcj4fGii-OV3YltU4D5gihYr07VXTbMJGDSc5qCXAYzQBD4w815NJp8fC28hkdQliRnId7tuUWj8KZA
http://r.nieuwsbrief.verminder-electrosmog.nl/mk/cl/f/BT4A1kg_T_IniN-tYfk-JU_0zQK68-O-ZyA0V1oTmpnVWpuTfZ8JL_Lr-FexXUp5kHz_DyWzEeNQ0ycWtPgXbWND1ElIGqK7f_xAo1WfFOGAP8ORp7npDRD5_SlAa2ay-benaD7My8MQ6-gOPmr1ptWz5iqa6y5oSKM-m3sRlYOjjtdZXDKS47QDyEVwyLAV
http://r.nieuwsbrief.verminder-electrosmog.nl/mk/cl/f/LXZk-jP2-UwAlfCIhnMtQKX6enmijsjERpa5tX02kmQjODd2mfErA-KFwB9abt1XfIU88Rtn36I-NPq0dtY7U04RVJhlk72GpgUkjTaVIKmsCOwm0QKMjL-5B7CP9M2vyGJT6gzUdy7KOyy11sEf9CY_MIA8F_Q3bURPNlE7twNEQfHr756m5JkurSCxRHawfnxauRs
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