
STOP DE UITROL VAN HET 5G NETWERK!  

Geachte raadsleden,  

Hiermee teken ik, een bezorgde inwoner, ernstig bezwaar aan tegen de uitrol van het z. g. 5 G 

netwerk. Ik heb de afgelopen jaren via het internet met vele andere Nederlandse burgers kennis 

genomen van tal van wetenschappers en andere bezorgde burgers die protesteren tegen deze 

levensgevaarlijke stralingstechnieken.  

Er zijn inmiddels honderden zo niet duizenden videos en artikelen verschenen op het internet van 

onderzoeken en ervaringen die dit bevestigen.  

1. Veel mensen ondervinden nu al de ernstige gezondheidsklachten door elektromagnetische 

stralingsbelasting; de overheid negeert dat en blijkt geen enkele aandacht te besteden aan ernstige 

waarschuwingen van experts op dit gebied. 

2. Er is voorafgaand aan deze plannen, geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lange 

termijneffecten van 5G..! 

3. Het zogenaamde VOORZORSPRINCIPE (dit gaat over hoe te handelen bij wetenschappelijke 

onzekerheid) is NIET toegepast!! 

4. Tegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, artsen en 

milieuorganisaties in, gaat de overheid gewoon door. Al deze wetenschappers pleiten voor een 

moratorium; een pas op de plaats totdat meer zekerheid is verkregen.. 

5. Geen achting voor de onderzoeksresultaten van internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat 

de schadelijkheid van elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur aantoont.. 

Bewust negeren van schadelijke effecten is STRAFBAAR!! 

6. Het hele 5G-vergunningen verhaal, is in strijd met de grondwet, artikel 11 handelend over het 

‘recht op onaantastbaarheid van het lichaam’. 

7. In strijd met de onderzoeksbrief RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Bilthoven 

2015 (hij gaat over het vastleggen van signalen van milieugezondheidsrisico’s) 

8. Dient uitsluitend economische belangen; andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht, 

privacy en openbare orde en veiligheid) worden niet erbij betrokken 

9. Na het lezen van het alternatieve nieuws heb ik het volgende geconcludeerd: naar mijn mening 

c.q. inzicht is 5G een potentieel ziekmakende/dodelijke energie 

Algemene conclusie is nu: GEEN 5G - dient helemaal te stoppen! 

Onderstaand treft u enkele artikelen waarin u meer uitgebreid kunt lezen over de genoemde risico’s 

en het speelveld waarin deze al dan niet serieus worden genomen. Dit alles met gedegen 

bronvermelding. 

Hoogachtend,  

(I.v.m. privacy zijn de NAW-gegevens verwijderd. Raadsleden kunnen dit opvragen via de griffie) 

 



Artikelen en video’s: 

1. 5G Space Appeal https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal 

In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid 

van de straling van wireless technologie. Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 

personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad 

van Europa en regeringen van alle landen. 

2. Artikel Judith Jobse: Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid. 

https://judithsblogjes.wordpress.com/…/brandbrief-wetensch…/ 

3. Artikel Wendy Schouten http://eigenkracht.blogspot.com/…/label/Draadloze%20techniek 

4. Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: http://www.iemfa.org/ 

5. Deze politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige 

wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid sindsdien terwijl het beleid de andere kant 

op is gegaan: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp… 

6. Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=f4cfGbWA1T0 ; 

7. Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen 

https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf 

8. Blijf actueel op de hoogte via de site https://stralingsbewust.info/ ; 

9. Studies that show WiFi and Devices Health Effects 76 pagina’s aan informatie  

https://pdfs.semanticscholar.org/…/ef95f87ef113a11605ea27ec… 

Citaten: 

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: 

“De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op 

ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie 

meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” * 

Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle 

mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot 

casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport 

spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische 

en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder 

zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, 

permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien 

treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch 

worden teruggebracht. 

Prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-

studie:“DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS 

tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: 

UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.” (Momenteel wordt ongevraagd 4G uitgerold = 10 keer sterker 

dan 3G) 



Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en 

buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke 

effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de 

industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn” 

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 

40.000 burgers (*): “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, 

(…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het 

stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde 

politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig 

blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk 

stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut) (*) 

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van 

biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste 

biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in 

onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen 

van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd 

vastgelegd. (…) De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van 

de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.” (*) 

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We 

hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders 

op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, 

concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… 

worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.” (…) 

 



 

Geachte mevrouw/mijnheer de griffier, 

Graag verzoek ik u deze mail/waarschuwingsbrief door te sturen, of kopieën hiervan, aan 

uw gemeenteraadsleden en het College van burgemeester en wethouders, aangezien dit 

schrijven zeer relevante informatie bevat voor hun toekomstige/nabije besluitvorming 

inzake 5G straling. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden, 

Ik schrijf u deze brief omdat u verantwoordelijk bent voor het welzijn en de veiligheid van de 

burgers van uw stad/gemeente.  

En dit welzijn, zowel fysiek als geestelijk, komt in gevaar door een besluit m.b.t. uw 

gemeente dat zonder uw medeweten is genomen en waar u, als het aan de huidige regering 

ligt, ook niets over te zeggen krijgt. 

Graag wil ik u dan ook, door middel van onderstaande links, informeren over de zeer 

schadelijke effecten van 5G straling.  

  

In onderstaande link kunt u teruglezen dat recent wetenschappers uit 42 (!) landen, inclusief 

Nederland, hun regeringen/overheden hebben gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen 

voor flora en fauna in het algemeen en de mens in het bijzonder, veroorzaakt door de hoge 

elektromagnetische straling van 5G.  

Onderzoeker prof. dr. Magda Haves, toonaangevend expert op dit gebied, stelt dat de hoge 

5G straling intense warmte en pijn geeft omdat onze zweetklieren fungeren als mini-

antennes.  

Andere symptomen die men ondervindt van de straling van 5G zijn o.a. hoofdpijn, 

flauwvallen, moeite met concentreren, oorsuizen, geïrriteerdheid en slapeloosheid. 

Daarnaast heeft het een negatief effect op het hart en het zenuwstelsel. 

  

Dr. Anthony Miller, adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zegt dat er nu 

genoeg bewijs is, dat als men nu opnieuw de radiofrequentie zouden moeten labelen, 5G 

gelabeld zou worden als kankerverwekkend. 

https://www.ntd.com/doctors-call-for-delaying-deployment-of-5g-due-to-health-

risks_339335.html 

  

In onderstaand artikel kunt u lezen dat de telecomindustrie nog nooit bewijs heeft kunnen 

leveren dat 5G veilig is, en de rapporten en onderzoeken die zeggen dat het onveilig is 

stapelen zich juist op. Zo heeft de Amerikaanse Academie van Kindergeneeskunde 

gewaarschuwd dat kinderen veelal last zullen ondervinden van de 5G elektromagnetische 

straling. Verder staan er veel links in onderstaand artikel waar u nog meer bewijs kunt 

vinden over de (verzwegen) gevaren van 5G. 



https://www.activistpost.com/2019/06/thousands-sign-petition-calling-for-5g-ban-at-

glastonbury-festival-no-scientific-evidence-5g-is-safe.html 

  

  

Wat ik van u vraag, geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden, is dat u de 

tijd neemt om zich te verdiepen in de gevolgen van 5G in ook uw stad, u de artikelen 

doorleest en op u in laat werken wat de grote risico’s zijn van 5G straling en -implementatie.  

Wilt u werkelijk om de 150 meter een antenne plaatsen in uw stad die een straling afgeeft 

die slecht is voor de gezondheid van mens en dier? U bent allen eindverantwoordelijk voor 

de inwoners van uw stad/gemeente en mijns inziens maakt u, als u de 5G toch laat uitrollen 

in uw gemeente -door het huidige op z’n minst onvoldoende geïnformeerde kabinet- een 

grote fout. Men bagatelliseert de negatieve effecten van 5G straling op m.n. de mens op 

zowel korte, middellange als lange termijn. 

  

Ik hoop dat u alle besluiten met betrekking tot 5G in uw gemeente in (her)overweging 

neemt en doet wat goed is voor de burgers in uw stad, ú bent tenslotte verantwoordelijk 

voor hun welzijn. 

  

 Ik kijk uit naar het onderbouwde standpunt van uw gemeente inzake 5G straling. 

  

Dank voor uw aandacht. 

  

Met vriendelijke groet, 



Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Graag uw aandacht voor het volgende. 

 

Mogelijk heeft u gehoord dat Maastricht als eerste gemeente protest heeft aangetekend tegen 

de nieuwe Telecomwet. 

In de bijlage 'ZienswijzeMaastrichtTelecomwet' kunt u daar kennis van nemen en op 

https://www.1limburg.nl/maastricht-maakt-bezwaar-den-haag-tegen-5g-netwerk wordt hier 

verslag over gedaan in de krant. 

 

Dit is des te opmerkelijker in het licht van het feit dat eind jaren '90 de telecomindustrie en de 

landelijke overheid afgesproken hebben de burgers NIET in te lichten over de 

gezondheidsrisico's. 

Op https://www.youtube.com/watch?v=_P5-NbXma70 is dit te vernemen uit de mond van 

een ex CEO van KPN. 

 

De gronden van deze gemeente zijn voor een groot deel terug te vinden in een meta studie 

genaamd  'Biological and pathological effects of 2.45 GHz radiation on cells, fertility, brain, 

and behavior'.  

Deze treft u aan als bijlage. Er zijn 10.000- en studies over dit onderwerp, maar met dit 

rapport komt u voor nu goed op de hoogte. 

 

Vooraleer u een en ander tot u neemt, is het helpend om een artikel op de GGZ site 

[https://ggz.nl/5g-een-netwerk-van-mogelijkheden-en-risicos/ ] en kamervragen van de PvdD 

[https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-de-uitrol-van-5g] te lezen, 

alsmede het 'Rapport mobiele communicatie en gevaren'.  

Ook deze gaat bij. 

 

Mocht u meer willen weten over wat een weeffout in bestuurlijk Nederland en adviesraden 

kan worden genoemd, dan is een recente presentatie voor de Raad in M'tricht verhelderend. 

U vindt deze hier: https://drive.google.com/open?id=13eqVUGK0eDy3uUDiRH-

o3jibKkAoHdWpe9ttmRtcMHE 

 

Er dienen zich 2 punten aan: 

 

1. als u zich in 1 x volledig op de hoogte wil brengen ten aanzien van deze materie, dan kunt u 

deelnemen aan een symposium gewijd aan dit onderwerp. 

De aankondiging ervan vind u hier: https://www.melkweg.nl/en/agenda/ultimate-science-15-

09-2019/ 

Op dit symposium zullen wereldwijd toonaangevende experts aanwezig zijn. 

Vertegenwoordigers van bestuurlijk Nederland, adviesraden en telecomindustrie zijn 

uitgenodigd. 

Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, zodat u al uw vragen beantwoord kunt zien 

die dag.  

Indien u met meerdere mensen wil komen [pers, sceptici, GGD, Milieu-organisaties, 

verontruste burgers, enz], dan zijn touringcars beschikbaar. 

 

2. na bezoek aan dit symposium is de kans groot dat u in een spanningvolle situatie bent 

terechtgekomen: volgt u de landelijke overheid of beschermt u de mensen die u vertrouwen? 



In het bijgevoegde onderzoek 'Bed-Bad-Brood Bestuurlijke ongehoorzaamheid' kunt u 

kennisnemen van een precedent, wat toepasbaaar is op de huidige situatie ten aanzien van 5g. 

Mondiaal gaan steeds meer mensen zien wat er aan de hand is, zoals bijvoorbeeld hier: 

https://www.5gspaceappeal.org/ 

 

Vriendelijke groet, 

 

(contactgegevens kunnen worden opgevraagd bij de griffie) 

  



Gemeente griffier, 

 

Maastricht maakt bezwaar in Den Haag tegen 5G-netwerk. Wie volgt? 
De gemeente Maastricht heeft bezwaren ingediend bij het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat tegen de aanpassing van de Telecomwet. Die aanpassing maakt de uitrol van het 

5G-netwerk soepeler, maar dat roept vragen op in Maastricht.   

 

Neemt u als gemeente alles voor zoete koek of volgt u Maastricht op en komt u op voor 

uw belangen en die van uw burgers? (zie bijlage: ZienswijzeMaastrichtTelecomwet1998) 
 

https://www.1limburg.nl/maastricht-maakt-bezwaar-den-haag-tegen-5g-

netwerk?fbclid=IwAR1cwxsM1mQbbfMOfDpM3KdbFDCUsHcnQQalHclBWmv7Djjwdsw

DpYmVG7c   

 

Zie ook:  https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties  

 

Met vriendelijke groet,  

(raadsleden kunnen de contactgegevens opvragen bij de griffie) 

  



Geachte Gemeente Griffier,  

 

Vanwege de ernst van het onderwerp stuur ik dit bericht aan zoveel mogelijk gemeente-

bestuurders. De adressen komen van een overheids-website. ( https://tinyurl.com/y3ejalcm ) 

 

Zoals u ongetwijfeld weet is men voornemens de uitrol van 5G te gaan verplichten aan alle 

gemeenten, zonder vooronderzoek, zonder goede voorlichting en zonder inspraak. 

Gezien de gebrekkige kennis en informatie over dit onderwerp die ik meermalen constateer, 

zowel bij burgers als bestuurders maak ik mij grote zorgen.  

Graag deel ik deze met u, met daarbij informatie over wat ons te wachten staat. 

Tevens doe ik een beroep op u om het voorbeeld van Gemeente Maastricht te volgen en uw 

reactie te geven.  

 

 

Bijgevoegd pdf-documenten: 

- Zorgen omtrent invoering 5G en de wijze waarop  - persoonlijke brief   

- Zienswijze Maastricht Telecomwet  - openbaar document met veel kritische vragen 

- 5G Biologische experiment op mens en natuur  - reader 

 

 

 

In de hoop u voldoende geïnformeerd te hebben, 

hoogachtend, 

 

 

(raadsleden kunnen de contactgegevens opvragen bij de griffie) 

 



8 september 2019 
 
 
 
Onderwerp: Zorgen om invoering van verplichte 5G en de wijze waarop. 
 
 
 
Geachte gemeenteraadsleden, 
 
 
Ik ben zeer verontrust over de wijze waarop besluiten worden genomen rondom de invoering van 
5G, er verplichtingen aan gemeenten worden opgelegd (= niet democratisch), een nieuwe 
technologie wordt ingevoerd zonder te weten wat de risico’s zijn, en waarschuwingen volstrekt 
worden genegeerd. 
Verantwoordelijk minister Mona Keijzer stelt dat verder onderzoek niet nodig is naar de effecten 
van 5G… 
Tegelijkertijd is er grote ongerustheid, geeft de Gezondheidsraad toe dat er nog geen 
onderzoeken naar 5G gedaan zijn en wordt desondanks het voorzorgprincipe niét toegepast. 
Met meer dan 20.00 satellieten in de ruimte moet iedereen zich straks onderwerpen aan nieuwe 
toepassingen die o.m. oncontroleerbare verzameling van privacy-gegevens mogelijk maken. 
Dit gaat te ver en is in strijd met onze grondwet. 
Onvolledige informatievoorziening over iets wat alle burgers treft is ook in strijd met de 
Gedragscode Openbaar Bestuur. 
 
-Waarom niet luisteren naar 247 wetenschappers uit 42 landen die in het International EMF 
Scientist Appeal waarschuwen voor de effecten van 5G straling op onze gezondheid? 
-Waarom niet de meer dan 110.000 ondertekeningen door wetenschappers, artsen, 
milieuorganisaties en burgers uit 187 landen serieus nemen? 
-Als een minister zich baseert op oude onderzoeken, die niet (!) volledig zijn, en toch verder 
onderzoek niet nodig vindt, hoe kan men dan vertrouwen hebben dat deze technologie veilig is, 
ook op langere termijn? 
-Hoe kan het dat het Ministerie van Volksgezondheid vragen over gezondheidseffecten mbt 5G 
doorstuurt naar het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, terwijl dit lijnrecht staat 
tegenover de doelstellingen van Economische Zaken en Klimaat zelf? 
De gezondheidsbelangen rond straling worden binnen de overheid dus door NIEMAND 
vertegenwoordigd.  
Een weloverwogen besluit kan zo niet worden genomen! 
 
	
5G is iets totaal anders dan voorgangers 3 en 4G. Bij de 3 en 4G waaiert de straling uit, maar bij 
5G wordt gebruik gemaakt van een gebundelde straal, zoals bij een laser. 
De overheid/ICNIRP zegt ten onrechte dat 5G geen probleem is, omdat het in nagenoeg dezelfde 
frequenties werkt als 4G. In werkelijkheid is echter wel degelijk sprake van andere frequenties en 
daarnaast betreft het een andere intensere gepulseerde (=gevaarlijkere) techniek. 
Tot nu toe wordt alleen uitgegaan van lichamelijke opwarming als mogelijk gevaar. Maar het 
lichaam bestaat voor 70% uit water (de hersenen 80%), hoe kan men er dan van uitgaan dat 
(gepulseerde) straling geen effect heeft op de werking van de hersenen? Of op de huid, ons 
grootste orgaan?  
 
 
Ik maak mij ernstig zorgen omdat de ontwikkeling snel gaat, de voordelen van 5G breed 
uitgemeten wordt, maar over de nadelen met geen woord gerept.  



 
De meerderheid van de Nederlanders zit niet te wachten op 5 G of op 'Internet Of Things', en zou 
voor een minieme internetversnelling de eigen gezondheid niet op het spel willen zetten (85%, 
enquête in de de Gelderlander ). 
Daarnaast zal het toenemend dataverkeer ons met enorme energie-verbruiken opzadelen.  
 
Het feit dat er A) -te weinig informatie  gegeven is en B) - de informatie vrijwel alleen positief is -
C) de uitrol verplicht wordt (gemeenten kunnen niet protesteren en de burgers hebben dus 
helemaal geen vrije keus meer) ervaar ik als een aantasting van de democratie en vrijheid van 
zelfbeschikking. 
Laat ons niet onvrijwillig worden blootgesteld aan iets waarvan de gevolgen nu nog niet bekend 
zijn. Ik doe hierbij een beroep op artikel 11 van de Grondwet. 
 
Als ‘liberaal' betekent dat een eigen product aan een ander kan worden opgelegd zonder 
inspraak en zonder volledige informatie wat is er dan van de democratie overgebleven? 
 
Ik hoop en wens dat u het niet zover laat komen. 
Als dit kalf verdronken is kan de put niet meer worden gedempt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor uw informatie: 
 
Informatie van een ervaren stralingsexpert, de eerste10 minuten geven genoeg aanleiding tot 
zorg 
http://www.youtube.com/watch?v=m9YM_vLKR8c&feature=youtu.be 
 
Deze overeenkomst van het Ministerie van Economische Zaken met Telecombedrijven moest er 
voor zorgen dat de Nederlandse bevolking geen bezwaar kan maken tegen implementatie van 
4G en 5G netwerken – Interview oud topman Telfort en oudtopman KPN -  
https://www.youtube.com/watch?v=_P5-
NbXma70&fbclid=IwAR0ucl9Wfxra2zGDOF3PtmMuu8UbflDEmope77xUXvZQMKBRtzObiX4oI6k 
 
Een waarschuwing vanuit de GGZ 
https://ggz.nl/5g-een-netwerk-van-mogelijkheden-en-risicos/?fbclid=IwAR0-
HOiiqsTD6_GfzBs6Ux-jJmP6k19P-ILoy3aX0mjxWAmzWVUQo4RjFFM 
 
Gemeten reacties van het brein in een auto vol electronica   
https://vimeo.com/247930368?fbclid=IwAR24UhicQLvrAuGA7tUCGYUcMnfRBVsnRu3hi7jURARl
ROfh9ql6xalntAY 
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