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32-jarige arts sterft na vaccinatie
Het verhaal vertelt door zijn vrouw

De man van Charlotte, een 32-jarige arts, stierf door het AstraZeneca-vaccin.
Geen enkele mediaorganisatie bood haar een luisterend oor. Voormalig BBC-ver-
slaggeefster Anna Brees besloot haar verhaal naar buiten te brengen.

Ze liet onder andere een foto zien waarop haar 7-jarige zoon Isaac op de begra-
fenis met een witte roos bij de kist staat. Hij heeft nu geen vader meer dankzij
het vaccin. De dood van de arts, Stephen, heeft een grote impact op het gezin.
Bij Isaac uit zich dat in boosheid, terwijl Elijah (1) maandenlang heel stil was
en nu pas weer een beetje begint te brabbelen.

Her husband – a doctor aged 32 died from the Ast-
raZeneca vaccine.
Here, Charlotte tells her story when no other me-
dia organisation would listen.
She asks – how can we risk the lives of our child-
ren  to  vaccination  –  it’s  #safertowait
pic.twitter.com/ypKi4nPHjq

— Anna Brees (@BreesAnna) August 6, 2021

Droombaan
Stephen Wright stond op het punt te beginnen aan zijn droombaan, maar stierf
aan de gevolgen van een bloedprop nadat hij het AstraZeneca-vaccin had gekregen.
Na de inenting kreeg hij trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaat-
jes.

De arts overleed heel plotseling en vertoonde voor zijn dood geen ziektever-
schijnselen. Hij werkte voor de National Health Service, de Britse gezondheids-
zorg, en stond op het punt aan de slag te gaan in het Great Osmond Street Hospi-
tal in Londen.

Waarom zetten we de levens van onze kinderen op het 
spel?
Charlotte vraagt aandacht voor vaccinatieschade en hoopt samen met andere ge-
zinnen een steungroep te vormen. Ze spreekt zich uit omdat Groot-Brittannië op
het punt staat kinderen te vaccineren. Ze vraagt zich af waarom we de levens van
onze kinderen op het spel zetten.
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I interviewed Charlotte today, the widow of Dr
Stephen Wright who lost his life after having the
AZ Vaccine.
She gave permission to share this photo. Their 7
year old son..
Why did she speak out now? Because we are about to
vaccinate our children. pic.twitter.com/aJbTNSIYIp

— Anna Brees (@BreesAnna) August 6, 2021

Is dit de WERKELIJKE REDEN waarom we allemaal “gevacci-
neerd” moeten worden?
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