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Onze reactie op de uitzending van Nieuwsuur

Het bestuur van de CLW heeft de uitzending bekeken van Nieuwsuur op zondag 8 juli
2018. Daarin was te zien dat vier mensen en leden van Coöperatie Laatste Wil een
laatstewilmiddel hebben of dat willen gaan kopen. Deze betrokkenen zijn door
Nieuwsuur rechtstreeks benaderd. Hierover kunnen we het volgende zeggen.
1. De geïnterviewden hebben het middel niet via de Coöperatie Laatste Wil
aangeschaft. De inkoopgroepen hebben nooit bestaan. De activiteiten om de
inkoopgroepen te initiëren, zijn in de voorbereidingsfase al gestaakt na ingrijpen
van het Openbaar Ministerie.
2. De Coöperatie Laatste Wil heeft de naam van het bewuste

middel (middel X)

nooit bekend gemaakt.
3. De koopacties van de geïnterviewden in de uitzending van Nieuwsuur staan los
van Coöperatie Laatste Wil.

Bekijk de uitzending van Nieuwsuur van 8 juli 2018

De geest is uit de fles en gaat er niet meer in terug!

De geïnterviewden en veel anderen zeggen dat de geest
uit de fles is er dat die er niet weer in terug gaat. Er is een
grote behoefte onder de Nederlanders om te kunnen
beschikken over een laatste-wil-middel. Het verbieden van
inkoopgroepen is geen oplossing. Noodgedwongen
regelen deze mensen de aankoop elders. En wrang
genoeg, mensen gaan het middel ondergronds kopen in de
het schemergebied van de illegaliteit. Oftewel: een
circuit waar totaal geen zicht op is.

Proeftuin

In de uitzending van Nieuwsuur komt overduidelijk naar voren dat het idee van een
proeftuin van Coöperatie Laatste Wil zo’n vreemde gedachte niet is. Het is dé manier
om de verstrekking veilig en gecontroleerd te doen. Daarnaast kan een proeftuin
wetenschappelijk worden gevolgd. We nodigen Minister Hugo de Jonge van VWS uit om
dat met ons te bespreken en vorm te geven.

Minister Hugo de Jonge van VWS

De Coöperatie Laatste Wil blijft zich hiervoor in elk geval inzetten! Namens
tienduizenden leden en miljoenen Nederlanders.

Waar staan wij voor!

Wij zijn er voor u! Voor u om een doorbraak te realiseren ten aanzien van een humaan
werkend laatste-wil-middel dat op een legale manier verkrijgbaar is. Zodat u uw eigen
levenseinde mag en kan regisseren, zonder toetsing voor- of achteraf door een arts,
begeleider of consulent.

Daar staan wij voor!
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Steun ons met een gift

Om uw belangen te kunnen behartigen en een
doorbraak mogelijk te maken kost geld, veel geld.
Steun onze continue campagne met een extra gift.

Maak uw bijdrage over op NL27 RABO
0318223104. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Tot de volgende keer!

This email was sent to post@laatstewil.nu
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Coöperatie Laatste Wil · De Roer 3 · Woerden, Utrecht 3448 XM · Netherlands

