Op straat: 3 vragen Kan als intro op www.coronaenquete.com *

Intro: Ik doe een heel korte enquête, veel te kort om een echte te zijn. Mag ik even 2 of 3
vragen stellen? Het gaat over hoe we naar de corona-crisis kijken.
Vraag 1: We weten allemaal, het coronavirus is geen klein griepje. Mensen kunnen er ernstig
ziek van worden en zelfs sterven. Heb jij ook gehoord dat het virus met zijn varianten in
ernst afneemt? Kan u me zeggen hoe dodelijk het was vóór wij ons massaal lieten
vaccineren? Kort uitgelegd: Op 100 besmettingen door een bevolking (alle leeftijden samen)
hoeveel zouden er overlijden, ? En dit vòòr vaccinatie dus.
Vraag 2 : De dodelijkheid van het coronavirus werd vele malen bestudeerd en het WHO
maakte er trouwens een metastudie van, half oktober 2020 gepubliceerd. Sindsdien werd het
ook nog gecorrigeerd. Vindt u het eerder normaal of eerder jammer dat wij het niet weten?
(De meeste Vlamingen antwoorden tussen de 5% en de 35% en de meeste artsen weten het
ook niet maar schatten onder de 1 of 2% )
Antwoorden: 0 = normaal / 5 = heel jammer
Vraag 3 Kent u iemand die niet 100% zeker is dat kleine kinderen vaccineren met die nieuwe
vaccins een goed idee is? Of iemand die zich afvraagt hoeveel prikken hij nog gaat nemen?
Wil u dan aub deze info doorgeven indien ze het wensen?
Zorg vooral niet in discussie te gaan…
Als afsluiter kan bvb dit:
Enkel indien u belangstelling heeft geef ik u een site mee waar je enkel correcte brede info
kan vinden van dokters en wetenschappers. De ontwerper heeft zelf niets uitgevonden, (op
een aantal vragen na) enkel info verzameld in de hoop mensen beter te informeren. Het
schetst dus een breder verhaal over deze corona-crisis en is door een aantal
wetenschappers gecheckt.
Maar opgelet dus, u gaat hier niet alleen stemmen als Van Ranst en Van Gucht tegenkomen.
U zal er bvb ook andere virologen horen, met een ander, wetenschappelijk standpunt.
En trouwens, uw feedback is helemaal welkom. En indien u het de moeite vindt, geef het
door aan anderen.
Behoorlijk wat ouders maken zich zorgen en zouden best correcte info krijgen om goede
beslissingen te kunnen maken. Wil u het hen bezorgen als u zo’n mensen kent aub?
_____
Maak eventueel zelf een eigen mailadres aan (vb: voornaam.enquete@...) waar ze jou
kunnen contacteren… zodat de site zelf niet te veel mails krijgt. Trouwens contacten zijn nu
zo belangrijk ! ! Waarvoor dank.
Zeker in een beginfase van mensen aanspreken is het makkelijk om het als een echte
enquête op te vatten en de resultaten op te schrijven. Print dan blad 2 uit.
* Site speciaal ontwikkeld voor mensen die nog niet geïnformeerd zijn.

1

2

3

opmerking

1

2

3

opmerking

1

2

3

opmerking

