
6 april 2019 

Geachte Femmy en directieleden Actium Wonen, 

Nu ruim acht maanden verder heeft u, Actium Wonen, nog steeds 
niets ondernomen om uw huurders veilig te stellen van de enorme 
toename in de LFgolven waar wij 24 uur lang aan bloot gesteld 
worden. 
Ik heb u direct op de hoogte gesteld maar u heeft besloten niet te 
handelen, toen niet en nu nog steeds niet. 

Het zou u sieren als u doet aan eigen onderzoek, autonoom 
denken en handelen! 
Nee, te veel moeite, struisvogelpolitiek, winst en macht misbruik is 
meer in uw lijn of komt u hierna toch uiteindelijk wel uw 
verantwoording na? 

De bijgevoegde documentaire is een wetenschappelijk onderzoek 
gedurende 30 jaar betreffende de gevolgen van de LFgolven op 
het lichaam van mens en dier. 
Dit is exact waar wij onder lijden en zoals ik al eerder schreef: de 
aardbeving in Drenthe is allang bezig in de lichamen van de 
omwonenden! 
Dr Mariana Alves-Pereira 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE 

Voor ons is Lindelaan 18 te Een onbewoonbaar gebied geworden 
omdat wij heel veel lichamelijke gevolgen ondervinden van de 
LFgolven/druk veroorzaakt door de UGS Norg/NAM/Shell. 
Dit heeft een enorm effect op ons lichaam, geestelijk, sociaal en 
economisch leven. 
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Ik stel dat ik u nu genoeg tijd heb gegeven om uw verantwoording 
(het bewaren en streven naar een gezond woongenot) in woord en 
daad te laten zien, u heeft gefaald. 

Bekijk de documentaire en laat mij binnen 5 werkdagen ( uiterlijk 
12 april 2019) weten wat u gaat doen. 
Meer tijd heb ik niet want wij zijn uitgeput en gaan kapot hier, het 
wordt tijd dat u dat gaat inzien! 
Doet u niets dan heb ik alle recht om u in gebreke te stellen en 
mijn maandelijkse huurbetaling op te schorten totdat u uw 
verantwoording daadwerkelijk op u neemt. 

Vriendelijke groet, 

Lianda van Velzen 

Note: SodM en Minez heeft alle documentatie betreffende onze 
klachtzaak.
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