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Nadat Hilary Koproski, met of zonder toestemming van de corrupte en moordzuchtige
Belgische regering, was neergestreken in het toenmalig Belgisch Congo ontdekte hij dat hij was
terecht gekomen in het Walhalla van medische experimenten.
Hij hoefde de Belgiche autoriteiten maar te vragen om Congolezen in lange rijen op te stellen
voor ontvangst van experimentele vaccins.

Vandaag de volgende in een aflevering door chirurg Johan van Dongen over misstanden in de
medische wetenschap.
Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord
op-ed is een afkorting voor “opposite the edito-rial page” en zijn artikelen die worden
geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die
niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.
Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven
kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.
AIDS EN EBOLA GETRANSPORTEERD VAN BELGIE NAAR DE CONGO
Nadat Hilary Koproski, met of zonder toestemming van de corrupte en moordzuchtige
Belgische regering, was neergestreken in het toenmalig Belgisch Congo ontdekte hij dat hij was
terecht gekomen in het Walhalla van medische experimenten. Hij hoefde de Belgiche
autoriteiten maar te vragen om Congolezen in lange rijen op te stellen voor ontvangst van
experimentele vaccins. Géén probleem. De Belgen hadden uieraard een lange criminele staat
van dienst in de Congo waarbij, vooral door toedoen van de hebzuchtige Koning Leopold II,
meer dan 11 millioen Congolezen op verschrikkelijk brute wijze werden vermoord.
Daarnaast werden de bodemschatten van de Congo geplunderd waarmee België paleizen en
standbeelden (om een massa moordenaar te eren) kon bouwen en het thuisland zelf verder kon
opstuwen in de vaart der volkeren. België! Een zogenaamd geciviliseerd land met bloed aan
hun handen en miljoenen doden op hun geweten. Onze buren!
Uiteraard waren bij die verschrikkelijke medische experimenten ook zeer vooraanstaande en
nu nog steeds toonaangevende Belgische wetenschappers betrokken. Wie?
Allereerst Peter Piot, de zogenaamde ontdekker van het Ebola virus. Hier komen we

1/2

AIDS en Ebola getransporteerd van Belgie naar de Congo
Dinsdag, 20 augustus 2019 10:06

binnenkort nog uitvoerig op terug. Samen met zijn vriend de Belg professor Guido van der
Groen streken ook zij neer in de Congo, het land van medische experimenten op onschuldige
burgers. Hevig geïnteresseerd als zij waren in haemorrhagische koortsen (Ebola) en de
ontwikkeling daarvan als bio-wapen.
En juist ook met deze twee Belgische professoren komen ook internationale dubieuse
wetenschappers als Daniël Carleton Gajdusek in beeld die namens de Amerikanen zijn sporen
in de biologische oorlogsvoering had verdiend.
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