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Doelstelling
Stichting Tegengif wil de gezondheid van burgers bevorderen door de blootstelling
aan en het gebruik van schadelijke stoffen, met name schadelijke chemicaliën tegen
te gaan. Stichting Tegengif vindt het essentieel dat Nederlandse burgers weten aan
welke schadelijke stoffen ze blootstaan. Ondanks de grote gezondheidsrisico’s
weten de meeste Nederlanders weinig van schadelijke stoffen in hun leefomgeving.
Tegengif wil burgers door middel van laagdrempelige tests inzicht geven in de
schadelijke chemische stoffen in hun leefomgeving en in hun lichaam.
Wat is er aan de hand?
Zonder dat wij het weten worden wij blootgesteld aan stoffen die onze gezondheid
kunnen schaden. Nog voor een kind geboren wordt, heeft het al meer dan 100
schadelijke stoffen in het lichaam. Deze stoffen komen in ons lichaam via ons
voedsel (pesticiden), via onze huid (parabenen in verzorgingsproducten)en via de
lucht (fijnstof,vlamvertragers).
“ Childhood exposure to toxic substances in every part of the world has created a
“silent pandemic” of disease and disability affecting millions of children and adults.
“ Baskut Tuncak UN special rapporteur on Human Rights and Toxics
Wereldwijd zien we een toename aan ziekten zoals borst- en zaadbalkanker,
vruchtbaarheidsproblemen en auto-immuun ziekten. Onlangs bleek uit een
geruchtmakend wetenschappelijk rapport dat de zaadkwaliteit van de westerse man
sinds de jaren zeventig met meer dan de helft is afgenomen. In Nederland is het
aantal jonge mannen met zaadbalkanker de afgelopen 25 jaar verdubbeld. Stichting
Tegengif vindt dit zorgwekkende ontwikkelingen.
Steeds meer wetenschappers en artsen zijn er van overtuigd dat deze trend
samenhangt met blootstelling aan schadelijke chemische stoffen. Het gebruik
hiervan is de afgelopen decennia exponentieel toegenomen en zal naar verwachting
blijven stijgen.

Bron: environmental health perspectives
Onze gezondheid en die van toekomstige generaties staat op het spel. Je zou
verwachten dat dit zou leiden tot politieke maatregelen om burgers beter te
beschermen. Maar niets is minder waar. In Nederland maar ook in Europa
weerhouden economische belangen beleidsmakers ervan om maatregelen te
nemen. Beleidsmakers kunnen hiermee weg komen omdat er vanuit de bevolking
nauwelijks druk op hen wordt uitgeoefend. Dat komt weer omdat burgers niet op de
hoogte zijn van het probleem.
Hier wil stichting Tegengif verandering in brengen. We maken burgers bewust van
de schadelijke stoffen in hun lichaam en in hun leefomgeving door het uitvoeren van
test. We testen bijvoorbeeld voedingsmiddelen op aanwezigheid van pesticiden en
urine of haar op aanwezigheid van andere schadelijke chemische stoffen (zoals
BPA, parabenen of vlamvertragers.
Wat verwachten we van het testen
Door het testen van proefpersonen maken we blootstelling aan schadelijke stoffen
concreet en tastbaar. De invloed van schadelijke stoffen op onze gezondheid gaat
zo meer leven. De ervaring leert dat media veel aandacht besteden aan dergelijk
onderzoek. Dit is nodig om draagvlak te creëren voor politieke maatregelen.
Onderzoek dat in Europa en de Verenigde Staten is uitgevoerd, toont aan dat
burgers veel verschillende schadelijke stoffen in hun lichaam hebben. De tests die
Stichting Tegengif laat uitvoeren gaan dus zeker schadelijke stoffen aantonen. Uit
kleinschalige onderzoeken die de initiatiefnemer van Stichting Tegengif eerder heeft
laten uitvoeren, bleek dat de actiebereidheid van mensen groter wordt als ze weten
dat ze schadelijke stoffen in hun lichaam hebben. Ook leidde deze actie tot veel
aandacht in de media. Dit helpt weer bij het mobiliseren van de politiek. In Frankrijk
is de organisatie Générations Futures al jaren bezig met het testen van haar, bloed
en urine en zij hebben daarmee media en politiek weten te mobiliseren.
Track record oprichter Stichting Tegengif
Ik heb 20 jaar werkervaring in de NGO branche. Ik heb gewerkt als fondsenwerver
bij Artsen zonder Grenzen, vervolgens als lobbyadviseur bij NGO consultancy bedrijf
BBO en ten slotte voor Stichting Wemos verschillende projecten opgezet en geleid.
Bij Stichting Wemos heb ik me verder bekwaamd in fondsenwerving. Ik heb
Europese financieringsaanvragen geschreven en heb ervaring met
vermogensfondsen in Nederland. Ook heb ik succesvolle lobbytrajecten in het

Nederlandse en Europese parlement op mijn naam staan. De afgelopen jaren heb ik
een netwerk opgebouwd van Nederlandse en internationale wetenschappers. Dit
netwerk helpt Stichting Tegengif, zeker in de beginfase, aan legitimiteit. Tenslotte
heb ik veel ervaring opgedaan met het bespelen van nationale en internationale
media. Ik ben geciteerd in internationale media zoals der Spiegel, Reuters en The
Independent. Ik heb meegewerkt aan verschillende Duitse en Nederlandse radio- en
televisieprogramma’s. In 2016 was ik twee maal te zien in Radar. Eén maal n.a.v. de
resultaten van een voedingstest en één maal omdat ik de urine van Kamerleden had
laten testen. Onderaan de pagina vindt u een aantal verwijzingen zodat u media
uitingen eventueel kunt nazoeken.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Tegengif bestaat uit de volgende personen
Voorzitter: Annelies den Boer
Penningmeester: Clemens van der Veen
Secretaris: Rosalie Mohr
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
in redelijkheid gemaakte kosten. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Een bestuurslid kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting.
In artikel 6 lid 9 van de statuten van Stichting Tegengif is namelijk vastgelegd dat
“ Ieder bestuurslid heeft het recht op het uitbrengen van een (1) stem. Voor zover
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven komen alle bestuursbesluiten
tot stand met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.” Zie voor
verdere details de bijgevoegde statuten.
Financiële gegevens
Stichting Tegengif is voornemens haar activiteiten te laten financieren door
vermogensfondsen en groene, maatschappelijke verantwoord opererende bedrijven.
Richtsnoer hierbij is dat de ‘ corebusiness’ van geldgevers niet ondermijnend mag
zijn aan de doelstelling van Stichting Tegengif. De geworven middelen zullen
aangehouden worden op een spaarrekening bij de ING bank. Er zal een
risicomijdende beleggingsstrategie worden gehanteerd

Referenties media uitingen over initiatiefnemer Annelies den Boer
Interview consumenten programma Radar: 14.11.2016 Hormoonverstorende stoffen
in urine Kamerleden. Te zien op radar.avrotros.nl
Interview Radar: 8.02.2016 Schadelijke chemische stoffen in je eten.
Interview Radio Eén Vandaag : 21.09.2016 Zaad van de westerse man verslechtert.
Interview Volkskrant. September 2016. 1000 Dagen Plastic. Gast 1 Annelies den
Boer
Quote Volkskrant: 19 mei 2016. Specialisten waarschuwen voor ongezond plastic in
ziekenhuizen.
Quote Der Spiegel: 26.9.2015. Am eigenen Leib.
Opinieartikel Volkskrant: 30 mei 2014. Jaffe Vink haalt oude koeien uit de sloot.
Interview 3 Sat (Duitse tv): 13 mei 2013 Auf nach Indien. Pharmafirmen testen ihre
Medikamenten im Ausland.
Quote Special report Reuters: 6.05.2011 Big Pharma’s global guinnea pigs

