
van:
Verzonden:
Rans
Onderwerp:

BS)

dinsdag4februari 20201402

RE: Reach e op wedenrraag Zambia

055

Thnx, dat vroeg ik me ook al af..

Vani
Verzonden: dinsdag 4 februan 2020 14:01
Rans (BS) Lgrws.nl&
Onderwerp: FW: Reactie op wedervraag Zambia

Vani
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 14:00
Rans bnnvara.nl&
CC bnnyara,nl&
Onderwerp: RE: Reactie op wedervraag Zambia

Beste, dank voor je reactie. Ik ben benieuwd over welk e x parttea m ie het hebt. Zgn dit de handhavers waar in de «itzendmg op wordt gedoeld?

Vnendeliike groet,

Vani bnnvara.nl&
Verzonden: dinsdag 4 februan 2020 10:50
Rans
CC: bnnvara.nl&
Onderwerp: RE: Reactie op wedervraag Zambia

Beste W
VanzelFsprekend heeft de eindredactie een goed beeld van de bij ons aanwezige informatie, inclusief de informatie die door jullie is aangeleverd.

Je vraagt je af wat ons belang is. Wij hebben geen belang. Onze taak isi een op feiten gebaseerd, helder verhaal va*epen, Hienroor hebben we de afgelopen maanden vele bronnen
geraadpleegd. We narren alle bronnen serieus, waaronder uiteraard ook RWS en het nfnisterie. We citeren in de uitzending bijvoorbeeld uit een verslag van een expe*team van het
rrinisterie, dit team concludeert dat granuliet geen grond is.

Vriendelijke groet,

Rssearcher Zemhfa
M.
E. Qbnnvara.nl

vani
Verzonden: dinsdag 4 februan 2020 08 53

Rans bnnvara.nl&;
Onderwerp: Reacbe op wedervraag Zambia

bnnvara.nl&

Beste~
Ie vroeg naar de bedoehng van hetspoedoverleg.

G l B heeft de aankondiging van i ulb e uitzendmg gezi en. Hien n neemt een oud-Ovi het woord "afvalstof" m z li n mond en hii heeft het over zes Jaar gevangenisstraf. Daar worden beelden bil getoond van
het laden van granuhat bg G i B. Dit is tenmmste suggestief. Onze relaties herkennen direct het beeld dat Zambia toont. Dus brengt Zambia schade toe aan G l 0, nu al met de vooraankondigmg.

Is de door ons aangeleverde informatie bekend bil de hoofdredactie? Marco en pi kennen de feiten, maar m de voo raankondigmg wnngen julhe de feiten in het Zemblaformat. Het hikt erop dat julhe
enkele handhavers we I se neus nemen, en RWS en het ministerie als orgam satie niet. Dat roept vooral vragen op: Waarom? Cui ho no?

Om het met lul lia eigen woorden te zeggen: wat is daarop jullie reacbe?


