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Dordrecht

Geachte gemeenteraad

Graag uw aandacht voor het volgende :

We horen graag of u bereid bent tot een gesprek.

0Het Octagoon, het sanatorium van de 21e eeuw !

Onze referentie:
Datum :

G. Carelsenstraat 14 
Haarlem-Oost 

(geen postAUB)

Er zal vanzelfsprekend een planologische procedure moeten worden doorlopen. Wij willen graag 
met u in gesprek gaan, om de mogelijkheden van vestiging van dit gebouw in kaart te brengen. 
Zie ook: www.octagoon.nl

Veel van hun klachten (zie de bijlage) vallen onder de zg. SOLK klachten (Somatisch Onverklaarde 
Lichamelijke Klachten) die nu ten laste komen van de gemeentelijke zorgbudgetten. Meestal wordt 
hierbij de link met stralingsgevoeligheid (ook bekend als EHS; Elektra Hyper Sensitiviteit) niet gelegd. 
Na vestiging van dit kleinschalige herstellingsoord zal de groep stralingsgevoeligen louter door hun 
stralingsarme verblijf weer veel beter kunnen gaan functioneren. De potentiële besparingen op de 
gemeentelijke begroting door verminderde zorguitgaven zijn daarmee aanzienlijk.
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Het Octagoon is een initiatief van WE Support.
K.v.K. te Amsterdam nr. 50 64 72 66, BTW - ID : NL001168831 BSO, IBAN : NL91 INGB 0005 6216 66

Hiervoor zijn wij op zoek naar een locatie waar dit kan. De locatie moet o.a. aan de volgende eisen voldoen :
► De aanwezigheid van ± 1.600 m2 vrij terrein, bij voorkeur rustig gelegen.
► Ook moet er een bestaand gebouw in de directe nabijheid zijn dat op het lichtnet is aangesloten, c.q. 

moet er een dergelijk gebouw gerealiseerd worden. Hierin zullen enkele essentiële voorzieningen zoals 
wasmachines, wasdrogers en een beheerdersverblijf worden ondergebracht.
In het gebouw zelf zal uitsluitend 24 Volt gelijkstroom aanwezig zijn.

R. Mesman 
(directeur)
Bijlagen : 1.

aan de gemeenteraad
Postbus 8
3300 AA

De laatste tijd is er bij pers en publiek toegenomen bezorgdheid over elektromagnetische straling 
en de groep mensen die daar erg gevoelig voor zijn. Voor deze groep mensen, ± 3 % van de 
bevolking, willen wij een tegen straling afgeschermd woongebouw annex herstellingsoord realiseren. 
In ons land is dit er nu niet.

Het Octagoon
Postbus 9643
2003 LP Haarlem - NL 
info@octaqoon.nl 
www.octaqoon.nl
Tel. : (023) 57 17 653

Met vriéndelijke groet,





Bijlage bij brief t.b.v. locatieverwerving Het Octagoon. 13-feb-2O2O

Het causale verband tussen straling en deze aandoeningen wordt onderbouwd in de door de universiteit 
van Aken verzamelde publikaties (± 30.490 stuks) en onderzoeken (± 6.600 stuks) over dit onderwerp. 
Van deze onderzoeken zijn er 3.300 "peer reviewed", dus wetenschappelijk onderbouwd. 
Zie hiervoor: https://www.emf-portal.org/en

Ook het zien van de ducumentaire 'Ubiquity' (youtube) zal meer inzicht geven in deze materie. 
Deze beschrijft het plotseling gevoelig worden voor elektromagnetische straling van de bij het Zweedse 
Ericsson Telecom (!) werkzame ingenieur Per Segerback, en de gevolgen.

Overzicht van de geclaimde aandoeningen, zoals geclaimd door de 
beide patiëntenverenigingen: www.stichtingehs.nl en www.cpld.nl

R. Mesman, Postbus 9643, 2003 LP Haarlem. 

Tel.: (023) 57 17 653, e-mail: info@octagoon.nl
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Alzheimer.
Chronische vermoeidheid.
Concentratieproblemen.
Depressies.
Diabetes type 3.
Diverse soorten kanker.
Duizeligheid.
Eczeem.
Gewrichtspijn.
Hartritmestoornissen.
Hoofdpijn.
Onvruchtbaarheid.
Oogproblemen.
Oorsuizingen.
Psoriasis.
Slapeloosheid.
Spierpijn.
Verhoogde bloeddruk.
Verminderde eetlust.
Verslechtering van het afweersysteem.
Vo^dselovergevoeligheid.
Kortom : veelal SOLK, Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten.

► En dit alles in elk denkbare combinatie, hevigheid en met alle mogelijke gevolgen.
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