Even de feiten op een rijtje door follow the Money: aangaande OMT leden die al 17
december 2020 bekent waren aangaande belangenverstrengeling

Ab Osterhaus heeft 5,6 miljoen verdiend door 10% vd aandelen van het bedrijf te kopen
wat hij adviseerde voor de vaccin levering.

Jaap van Dissel wordt nu ook onderzocht wegens belangenverstrengeling en het
verdienen van miljoenen door zijn eigen advies.

Topman Feike Sijbesma, speciaal gezant van het kabinet tegen de strijd tegen corona had
een belangenverstrengeling met zijn broer (Hans Sijbesma, directeur AstraZeneca Duitsland).
Eind juni zette minister De Jonge zijn handtekening onder het contract met vaccinmaker
AstraZeneca. Samen met onder andere Duitsland werd een nog niet bestaand product
gekocht. Deze deal is door minister de Jonge tot staatsgeheim gemaakt en kan niet worden
ingezien. Bij het lekken van deze informatie is Feike Sijbesma ontslagen.

Arts-microbioloog Jan Kluytmans verdient aan coronatesten. Als lid van het Outbreak
Management Team (OMT) adviseert hij gelijktijdig over het testbeleid en over de inzet van
sneltesten, een bron van inkomsten voor zijn laboratorium en hemzelf. Maar dat financiële
belang heeft hij niet gemeld.

Diederik Gommers, lid OMT, heeft patent op een beademingsapparaat. In 2016 zat hij in
het onderzoek voor beademingsapparatuur, gefinancierd door de bedrijven Demcon en
Dräger. Dat zijn precies de bedrijven waar de staat dit voorjaar voor miljoenen aan
beademingsapparatuur kocht. In totaal kocht alleen al de Nederlandse staat voor 100 miljoen
aan apparatuur.
bericht van 16 januari 2021
Gommers wil de verkiezingen uitstellen want de verkiezingen kunnen namelijk the Great reset
in de weg zitten! ! Nu Gommers hele bedrijf fluidacademy.org is in handen van Bill & Melinda
Gates Foundation! Trouwens welk vaccin bedrijf niet? De webpagina is van Diederik Gommers
en zijn baas Dr MB Vroom. Dus Gommers werkt voor Bill Gates! Heb lang moeten zoeken
maar nu hebben we ook Gommers bij de ballen. Het is puur financiele belangen
verstrengeling en dat werkt voor het OMT en RIVM!

Daarom liegen dat de IC in de ziekhuizen vol liggen ons angst aanjagen en dan dwingen tot
vaccinatie.

En hoppa Diederik Gommers zijn aandelen stijgen tot aan het plafon! Of krijgt Diederik
Gommers weer een financiële injectie van Bill Gates voor bewezen diensten? Velen zullen
denken dit is geen bewijs nu wat doen zij dan als sprekers of bezoekers op een meeting bij Bill
Gates? The Great reset is al uitgedacht 15 jaar geleden. Diederik Gommers en zijn baas
Vroom zijn samen met Bill Gates op een of andere manier eigenaar van het bedrijf
fluidacademy.
(linken zijn verouderd, maar de echte speurder kan ze wellicht nog goed gebruiken)
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