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PERSBERICHT Congress Cie #OriginOfCovid

"Het onderzoek van de commissie heeft al drie belangrijke feiten aan het 
licht gebracht..."

oversight.house.gov
Wenstrup & Comer Launch First Select Subcommittee Investigation into COV…
United States House Committee on Oversight and Accountability
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"... 1. Groeiend bewijs toont aan dat COVID-19 waarschijnlijk afkomstig is 
van het Wuhan Lab en dat de Chinese Communistische Partij het 
verdoezelde..."
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"... 2. U.S. geld van belastingbetalers werden doorgeleid naar het Wuhan 
Lab om risicovol gain-of-function onderzoek uit te voeren met nieuwe 
coronaviruses..."
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"... 3. En Dr. Fauci wist van deze informatie bij het begin van de pandemie 
en kan gehandeld hebben om die toe te dekken, bewust, door de lab-
leak-theorie te bagatelliseren."
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�NOS @volkskrant @telegraaf �ADnl @nrc @vrij_nederland �DeGroene
@dvhn_nl @parool �DeGelderlander @tubantia @trouw
@brabantsdagblad @op1npo �Nieuwsuur �RTLnieuws �HartvNL
�NUnl @denieuwsbv �NPORadio1
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Zie ook rol Koopmans in cover-up.

�EenVandaag �Buitenhoftv �BNR @khalidensophie �HumbertoRTL
�Jinek_RTL
@debroervanroos @deavondshowvpro

alleburgers.nl
Cover-up Lab-lek Hypothese - #AlleBurgers
Gain-of-Function onderzoek In de laatste 20 jaar 
zijn de technieken om erfelijk materiaal van …

https://t.co/j5RXjFLGHO
https://t.co/j5RXjFLGHO


17-02-2023 12:11 AlleBurgers on Twitter- -1-5 PERSBERICHT Congress Cie -OriginOfCovid -Het onderzoek van de commissie heeft al drie be…

blob:https://twitter.com/af4f7953-a680-404a-a66e-d86ed2b2a6e7 3/3

3 169


