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Papendrecht 1 iste

naar het ' aterevangelie'

. PAPENDRECHT • Een
groep van zeventig mensen kwam gister bijeen in
het A:poUonotaJ in Papendrecht om te hdsteren

naar het 'waterevangeJie'
van de Papendrechtse
Ka€'eI Thieme.

Al 30 jaar

probeert hij anderen

ervan te overtuigen dat
het Nederlandse jeidjng~
water geen drinkwater is.
USANU

'iNGA

Bij binnenkomst in de foyer van het
J1...pQllohotel in Papendrecht staat. de
dochter van Thieme klaar met OOI!
apparaatie dat lijkt op een thermometer. "Hiermee test ik het leidingwater dat de mensen van huis heb-ben meegebracht op de wgêIloeln~
hoeveelheid 'TotaLly Disolved Solid:
Dit is wat over11l1jftals het water helemaal verdampt is."
Thieme tracht allange tijd te verkondigeu dat er in ongezuiverd
water resten van medicijnen,. pesticiden en cosmetica achter blijven.
Hij is ervan overtuigd dat gezuiverd
water via een 'omgekeerd osmosesysteem; dat in je Keukenkas"Je be-.
vestigd wordt, beter is VOOt de mens.
Het IUj1-;sinstlwut voor de Voll<.sgezondheid deed ruim een maand
geleden een uttspraekwaar aiin hart

een sprongetie van

maakte,

"Volgens

het Rr~...tfis de kwalit<a..n:van de helft
van het grondwater onvoldceade.
Ook een groot gedeelte van het oppervlaktewater laat te wensen over;'
zo meldde het NOS Journaal van 4<
. apriL
De Papendrechtse Ria VISSer en
haar man Amold laten hun water
ook resten. ,,}1îjn man kookt het
w-ater al1iju voordat hij het GDd!'iuh-:t.ft ~ man staat versteld ~neer de meter toch hoog uitslaat.
,,En ik heb het nogwel gekookt, niet
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Karel Thieme meet het door bawekers ffiemgenoman

uitsî:ag van de metinglA'Skt

veS verbazing.

te geloven." De vrouw gelooft niet
dat gezuiverd weter beter voor haar
is. "Welnee, dat is toch cnzin," Het
echtpaar scoort met hun leidingwa-

ter het hoogst van al het geteste
water met 347 milligram rommel.
Het gemiddelde ligt rond een getal
van 250.

Na de ontvangst presenteert
Tlneme zijn bevindingen van de af·
gelopen 30 jaar op een groot
S-cherm. "Th: hoop dat jullie aan bet
einde van deze avond mijn hand
h-unnen pakkea en zeggen: ~t
gaan ervoor!' Samen staan we ster-

ker en kunnen we steeds meer mensen om ons heen overtuigen:'
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water in de foyer van het Apnllül1atsl. üa negatieve

mTO.HICHi'BDVAN HOEK

De 26-jadge Ilse Vergeer uit Delft
luistert aandachtig naar Thiemes
betoog: en knikt instemmend,
"OUl(iat :uüjn nierenniet goed f.mctïonerea beb ik last van vennoeid-

heidskiachten, Een

natuurarts

raadde mij aan om gezuiverd water
te drinken, ik ben ~rVäJ1overtuigd
dat dit helpt." De S9·jarige Truus Al·
lema wil zo snel mogelijk aan het
gezuiverde water. "Ik sleep al achttien jaar met flessen Spa blauw van
de supermarkt naar huis. Ik geloof
er heilig in dat- zuiver water goed

voor je is:'

'Ik sleep al

achttien laar
met flessën
Spa blauw'

Aan het einde van de avond
vraagt Thieme z.ijrr luisteraars door
middel van een kaart aan te geven
of ze werkelijk een omgekeerd os.mosesysteem willen kopen, "Hoe
meer mensen zich aanmelden, des
te goedkoper de inkoop kan worden.
Verspreid de olievlek;'

i

!
I

J

