Hallo trouwe lezer,
Is er een zwart gat vlakbij de aarde en zijn daar beelden van?
Kunnen de coronavaccins “slapende” virussen of infecties terug aanwakkeren?
En is de hittezomer van 1976 bewijs dat er geen klimaatopwarming is?
Ook deze week hebben we weer heel wat vragen en antwoorden voor je in petto.
Deze antwoorden worden mee mogelijk gemaakt door jou. Als onafhankelijke organisatie zijn onze middelen immers volledig afkomstig uit gulle giften, ook van lezers Anke De Cock
Redacteur
zoals jij.
Doe vandaag dus nog een storting op het rekeningnummer BE78 9733 5867 2486 en help ons in
de strijd tegen desinformatie en fake nieuws!
Alvast enorm bedankt en veel leesplezier,

Anke

VIRALE VERGISSINGEN
Meisje dat Oekraïens volkslied zingt raakte niet gewond bij Russische bombardementen
Online komen heel wat reacties op een filmpje van een klein
Oekraïens meisje dat het volkslied zingt terwijl verpleegsters
haar been inwikkelen in verbanden. Een voormalig Oekraïens ambassadeur verspreidde de video met de boodschap
dat het meisje gewond zou zijn geraakt bij Russische beschietingen van de stad Mykolaiv. Ook enkele Vlaamse media nemen het verhaal zo over.
Maar dat verhaal klopt helemaal niet. Het meisje woont helemaal niet in Mykolaiv maar in Ternopil Oblast, op zo’n 800
kilometer van de stad Mykolaiv. Er waren inderdaad bombardementen in Mykolaiv maar het meisje kon dus niet gewond
zijn geraakt bij die aanval.
De moeder van het meisje verduidelijkte ook op haar TikTokaccount dat haar dochter niet verwond werd door Russische
soldaten. Ze viel van haar fiets en bezeerde zo haar been.Het
filmpje van het zingende meisje heeft dus niets te maken
met de oorlog in Oekraïne.
Bron: VRT NWS

Foto van tractoren op vrachtschip heeft niets te
maken met Nederlandse boerenprotesten
Een foto van tientallen tractoren op een vrachtschip wordt
online gelinkt aan de Nederlandse boerenprotesten. Volgens sommigen gaat het om “versterkingen” die onderweg
zijn naar de burgemeester van Nijmegen.
Maar de foto heeft niets te maken met de Nederlandse boerenprotesten. De tractoren werden in augustus 2020 vervoerd door een Duits scheepstransportbedrijf dat vaart tussen Antwerpen en het Duitse Mannheim. Op hun website is
te lezen dat ze samenwerken met John Deere, de producent van de tractoren.
De foto is dus al 2 jaar oud en de tractoren zijn ook helemaal niet onderweg naar Nijmegen.
Bron: Knack

Antropologe Jane Goodall zei niet dat ze wereldbevolking met 90% wil verminderen
Een fragment van de beroemde Britse antropologe Jane Goodall gaat online viraal. Het gaat om enkele quotes uit een WEFbijeenkomst in 2020. In de lezing zegt ze dat heel wat van de
zaken waar de wereld vandaag de dag mee worstelt (zoals vernietiging van ecosystemen etc) geen probleem zouden zijn als
we de bevolkingsgrootte van 500 jaar geleden zouden hebben.
Volgens sommigen zegt Goodall hiermee dat ze de wereldbevolking met 90% zou willen verminderen. Dit past in de complottheorie van “The Great Reset”: het idee dat een wereldelite
van plan zou zijn om via ziektes zoals corona en apenpokken,
en de vaccinaties daartegen, het kapitalisme omver te werpen
en genocide te plegen.
Maar Goodall rept met geen woord over het verminderen van
de bevolking. Ze legt enkel uit dat met een kleiner bevolkingsaantal, er minder problemen zouden zijn. Al enkele weken na
de lezing liet ze weten dat heel wat mensen haar (moedwillig)
verkeerd citeren.
Ook andere beroemde wetenschappers, zoals de Britse bioloog
David Attenborough, spraken al hun zorgen uit over de groeiende wereldbevolking.
Bron: VRT NWS

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN

Uitspraken van artsen in de podcast ‘Compleetdenkers’ kloppen niet altijd
Door: Hanna Piens
“COVID-19 is maar een zware griep” en “Vaccins zorgen voor een ijzingwekkend aantal doden", zo stellen enkele artsen in een nieuwe podcastreeks onder de naam 'Compleetdenkers'. In dit artikel
factchecken we enkele opvallende beweringen uit de podcast over COVID-19.

Filmpjes van zwarte gaten zijn gemaakt met behulp van computersoftware
Door: Justine Viane
Op TikTok en YouTube circuleren video’s van een zwart gat dicht bij aarde. Deze beelden zijn hoogst
onwaarschijnlijk omdat het een buitengewone fenomeen is. Als een zwart gat zo dicht bij de aarde
voorkomt, zou dat het einde van onze planeet kunnen betekenen. Daarnaast is het onmogelijk om
met een smartphone beelden van een zwart gat vast te leggen. Dit kan enkel met behulp van verschillende telescopen. De video’s die circuleren werden dan ook gecreëerd door een knap staaltje
werk van CGI.

CHECKS VAN COLLEGA’S

Coronavaccins maken geen slapende virussen wakker
Door: Knack
De coronavaccins kunnen slapende bacteriële infecties of virussen wakker maken, zegt een geschorste huisarts in het zomernummer van Psychologies Magazine. Voor die uitspraak bestaat echter geen
wetenschappelijk bewijs.

Hittezomer van 1976 was niet heter en toont niet aan dat er geen klimaatverandering is
Door: VRT NWS
Op verschillende socialemediakanalen worden de huidige piektemperaturen vergeleken met de zomer van 1976. Toen werd er zogenaamd "niet moeilijk gedaan" over de hitte en het klimaat. De hoge
temperaturen toen waren net iets lager, maar hielden wel langer aan. Al zegt die vergelijking op zich
eigenlijk niets over de staat van het klimaat. Hittegolven en -pieken zullen vaker voorkomen.

De acties van de Nederlandse boeren worden niet verzwegen in het Belgische nieuws
Door: Knack
Volgens een post in een populaire Facebookgroep zouden de Belgische media niet communiceren
over de protestacties van de Nederlandse boeren. Dat klopt niet. Zowel op de openbare omroep als in
kranten en tijdschriften wordt over de Nederlandse boerenprotesten bericht.

Californië laat geen ‘abortus na de geboorte’ toe
Door: Knack
Online circuleert de claim dat in de Amerikaanse staat Californië abortus toegelaten is tot na de geboorte. Dat klopt niet. Het gaat om een verkeerde interpretatie van een wetsvoorstel dat strafrechtelijke bescherming wil bieden aan vrouwen van wie het kind kort voor of na de geboorte ongewild is
overleden.

NIEUWSFLASH
•

Save the date! Eerste BENEDMO-conferentie op vrijdag 30 september in Antwerpen.

•

Amerikaanse extremisten zoals Trump misbruiken de Nederlandse boerenprotesten voor
eigen agenda

•

Britse weerpresentatoren zijn slachtoffer van persoonlijke aanvallen online omdat ze link
leggen tussen recente hittegolf en klimaatverandering

•

De Aanstokerij biedt gratis spel aan voor jongeren om beter om te leren gaan met online
informatie

Nog niet geabonneerd?

Heb je zelf desinformatie, fake news of virusonzin zien passeren?
Of wil je gewoon het fijne weten van een bepaald onderwerp?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@factcheck.vlaanderen!

Facebook

Check ook zeker onze sociale media!
Twitter

Instagram

