VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE
Naam: Rosalinde Georgina Juliana de Greef
Geboortedatum: 15 februari 1975
Geboorteplaats: Gemert
Beroep:
Bij deze verklaring horen een handschreven verklaring van 3 pagina’s en een handgeschreven brief.
Deze worden bijgevoegd.
De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:
Ik ben hier omdat ik mij serieus zorgen maak over de vraagtekens die ik stel bij de huidige regering,
met name over de maatregelen. Begin van het jaar werd dat nog serieus genomen, maar na een
aantal maanden en heel veel onderzoek door wetenschappers en virologen die eigenlijk niet aan het
woord mogen komen, ben ik ervan overtuigd dat hetgeen dat nu aan de hand is alleen maar verder uit
de hand zal lopen als wij het niet tegenhouden.
U vraagt mij hoe er op school wordt gereageerd op kuchen, niezen of hoesten. Mijn zoon vertelde mij
dat onlangs een klasgenootje moest niezen, en onmiddellijk naar huis werd gestuurd. Hij zegt dat hij
daardoor zelf niet meer durft te hoesten of niezen, omdat hij dan naar huis wordt gestuurd en voor
niets naar school is gefietst. Het verschilt wel per leraar hoe er wordt gereageerd.
Ik ben op school geweest voor een gesprek. Mijn zoon is op een dag niet komen opdagen op school,
omdat hij vanwege het mondkapje echt niet wilde. Dit was begin oktober, toen het dringend advies
werd ingevoerd. De volgende dag hebben wij op school geprobeerd hierover het gesprek aan te gaan.
Ik heb met zijn mentor en met de directeur gesproken. Ik heb duidelijk aangegeven dat mijn zoon zich
niet prettig voelt bij het mondkapje. Halverwege dat gesprek is hij weggelopen. Hij heeft aangegeven
dat hij het mondkapje niet wilde dragen en dat hij er hoofdpijn van krijgt. Mijn zoon gaat nu naar
school met een gezichtsbedekkende bandana.
Ik heb afgelopen week een brief gestuurd aan de directie van de school naar aanleiding van het
wettelijk verplicht worden van de mondkapjes per 1 december. Deze brief zal aan deze verklaring
worden gehecht.
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