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"Een GSM mast heeft 27 doden en ziekten veroorzaakt",
zeggen inwoners.
10 novembre 2006

Een gsm mast heeft 27 doden en ziekten veroorzaakt, tussen de
inwoners van de nabijheid, zeiden gisteren verschrikte buren.
Ze geloven dat de 25 meter hoog antenne waarschijnlijk
dodelijke microgolven uitzend, en dat ze voor een aantal kanker
gevallen verantwoordelijk is, waaronder zekere tot de dood
gebracht hebben, over de 13 laatste jaren.
Gezinnen van 3 straten hebben al honderden pond sterling
gespendeerd om zichzelf tegen de stralingen, die ze dodelijk
geloven, te beschermen.
Ze plakken bladen van aluminium aan de muren van hun
woning, en onder dak, hangen metallische gordijnen aan, en
plaatsen speciale venster beschermingen.

Families living in three streets are spending
hundreds of pounds trying to protect
themselves from what they believe are killer
radiation rays

De mast - eigendom van de reus van mobiele telefonie Orange - werd gebouwd te Shooters Hill, Stoke-on-Trent,
Staffs, in 1993.
Sindsdien, 7 doden en 20 ziekten, welke volgens buren geassocieerd zijn met deze toren die de horizon beheerst .
Vier mensen, namelijk de buren Elsie Jones, Yvonne Greensmith en Freda Oakes, zijn gestorven door hersenen
bloedingen, allen binnen drie jaar na elkaar.
Drie andere buren zijn van kanker overleden, namelijk John Cornes en John Butler, gestorven door hersenen tumor.
Vier ondodelijke kanker gevallen werden vermeld. En evenals drie mensen die aan onregelmatige hartslagen lijden,
vijf die voortdurend hoofdpijn en slapeloosheid kennen, en zes die een te hoge bloeddruk hebben.
Twee hebben ook geklaagd dat hun epilepsie in de laatste tien jaar duidelijk heeft verergerd. De 3 ergste beïnvloede
straten zijn Cherrywood Grove, Sandon Road en Milward Grove, welke zich juist aan enkele meters van de mast
bevinden.
De gemeenteraad van Stoke-on-Trent heeft een deskundig onderzoek gevraagd, om na te kijken wat een negatief
invloed op de menselijke gezondheid zou hebben, maar ze vonden niets.
Orange insisteert ook dat de antenne - die signalen van andere masten heruitzend - zeker is, maar er zijn nu meer en
meer oproepen om ze neer te leggen.
Karen Owens, 40 jaar, moeder van twee kinderen, woont Milward Grove, aan een klein honderd meter afstand van
de mast, en heeft kanker opgelopen. Verleden dinsdag heeft ze haar twee borsten laten aftrekken.
Zij ontdekte haar borstkanker in Mei, en is nu bang voor haar zonen James, 5 jaar, en Harry, 2 jaar.
Karen zei : "Sinds ik gediagnosticeerd werd, blijf ik altijd met de mening, wel aanwezig in mijn geest, dat het met
de mast verbonden werd. Ik kreeg eerst een operatie en chemotherapie, maar daarna besliste ik beide borsten te
verwijderen, omdat ik bang was van een kanker terugkeer. De operatie werd voltooid zoals verwacht. Ik voel mij

ruw maar alles is weg in vlak gegaan. Er is geen vorig geval van borstkanker in mijn familie, en statistisch gezien
ben ik zeer jong om dat te krijgen."
4 jaar geleden heeft Chris Cornes haar man John verloren. Hij is van kanker gestorven. Ze gebruikt nu 50
aluminium rollen om haar zolder en haar bed te dekken.
Een meet apparatuur toonde dat een kant van haar huis meer microgolf uitstraling krijgt dan de andere.
Jean Hopkins, die aan enkele meters van de mast woont, leed aan hoofdpijn tot het besteden van £1,000 aan
beschermingen.
Zij zei : "Ik ben geen denkbeeldige zieke, en ben niet gewoon alles te overdrijven. De inwoners zouden in zulke
omstandigheden niet moeten leven. Het verwijdert uw leven kwaliteit."
Alfred Oakes, 81 jaar oud, woont Sandon Road sinds 51 years. Hij gelooft dat de mast, die juist tegenover zijn huis
staat, zou verantwoordelijk van zijn huidkanker kunnen zijn.
MP Rob Flello, parlementaire van Stoke-on-Trent Zuid, wenst een onderzoek om te zien indien de inwoners vrezen
rechtvaardig zijn.
Hij zei : "Ik gebruik een gsm, maar dat is mijn keus. Mensen die een huis kopen, en daarna een mast in hun buurt
krijgen, hebben geen keus."
De gemeenteraad van Stoke-on-Trent zei dat volgens onderzoek de antenne werkt binnen de nationale richtlijnen.
Maar bestrijders zeiden dat het verslag van de gemeenteraad alléén maar naar de mogelijkheid van thermische
effecten van microgolven heeft gekeken, en niet naar hun mogelijkheid om biologische problemen te veroorzaken,
bijzonder aan de hersenen.
Dr Gerald Hyland, van Warwick Universiteit, zei dat zijn onderzoek een strenge correlatie tussen gezondheid
problemen en een grote aanwezigheid van microgolven aantoonde.
De gepulseerde gsm uitstraling werkt met frequenties gelijksoortig aan de electrieke bezigheden binnen de
hersenen, en kan slaapstoornissen, hoofdpijn en ergere ziekten veroorzaken.
Orange insisteert dat de mast geen slechte invloed aan de inwoners zal veroorzaken. Sue Hammett, woordvoerder
van Orange, zei : "Het laatste briefje van de Wereldse Gezondheid Organisatie, dat verscheent vorig Mei, besloot
dat er geen slechte gezondheid gevolgen bestaan, op lange termijn of korte termijn, met die lage peil van
radiofrequenties. Wij waarderen dat dit een gevoelige kwestie is, maar wij geloven dat onze mobiele
telefoonstations veilig zijn."

