Sander Pols
Di, 2020-07-14 10:43





An:



tommy.thijs@dpgmedia.be

Cc:




michael.verstraeten@telenet.be;
Jeroen Pols (jeroenpols1@hotmail.com)

Geachte heer Thijs,
Beste Tommy,
Van Lieze krijg ik helaas geen antwoord meer – met verlof?
Dus probeer ik het even bij jou.
Zou jij of een collega van jou even willen helpen om deze case af te handelen?
Er zijn nog een paar openstaande vragen en ik zou graag de link naar de desbetreffende video willen.
Hartelijk dank alvast voor je bereidwillige medewerking.
Met vriendelijke groeten,

Sander Pols

t: +32 9 329 02 01

m: +32 495 233 441

e: sander@compoint.be w: www.compoint.be

Deze e-mail en alle bestanden toegezonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de persoon of entiteit aan wie zij zijn gericht.
Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender van deze e-mail op de hoogte te brengen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen.
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bedoeld voor de persoon vermeld.
Als u niet de genoemde geadresseerde bent, is het verboden deze te verspreiden, te distribueren of te kopiëren.

Van: Sander Pols
Verzonden: maandag 13 juli 2020 12:14
Aan: 'lieze.vermeylen@dpgmedia.be'
CC: 'jeroenpols1@hotmail.com'; 'michael'
Onderwerp: RE: Cochabamba kreunt onder corona - de lijken liggen op straat

Dag Lieze,
Mijn oprechte excuses voor het aandringen, maar zou je me de link naar de video nog even kunnen
doorsturen?

Hartelijk dank!
Met vriendelijke groeten,

Sander Pols
t: +32 9 329 02 01

m: +32 495 233 441

e: sander@compoint.be w: www.compoint.be

Deze e-mail en alle bestanden toegezonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de persoon of entiteit aan wie zij zijn gericht.
Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender van deze e-mail op de hoogte te brengen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen.
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bedoeld voor de persoon vermeld.
Als u niet de genoemde geadresseerde bent, is het verboden deze te verspreiden, te distribueren of te kopiëren.

Van: Sander Pols
Verzonden: zondag 12 juli 2020 19:33
Aan: lieze.vermeylen@dpgmedia.be
CC: jeroenpols1@hotmail.com; 'michael'
Onderwerp: RE: Cochabamba kreunt onder corona - de lijken liggen op straat

Beste Lieze,
Laat me nog even afronden met de kleine melding dat het bericht van AP volgende zin bevat:

Authorities in the Bolivian city of Cochabamba have reported that over a dozen bodies have
been left abandoned on streets or veiled in public locations without the causes of death
immediately known.
Meer dan een dozijn, ik neem aan dat het niet over honderden gaat? Op een stad met 630.000+
inwoners?
De begrafenisondernemers zullen het verschil niet gevoeld hebben.
We zullen nog wat meer onderzoek doen naar de ware feiten.
U publiceert wellicht de rectificatie van zodra we de feiten hebben?
Ik wou overigens jullie video doorsturen naar de minister van volksgezondheid van Bolivia, maar ik
vind hem niet meer terug – zou u me de link nog eens willen doorsturen?
Met vriendelijke groeten,

Sander Pols
t: +32 9 329 02 01

m: +32 495 233 441

e: sander@compoint.be w: www.compoint.be

Deze e-mail en alle bestanden toegezonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de persoon of entiteit aan wie zij zijn gericht.
Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender van deze e-mail op de hoogte te brengen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen.
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bedoeld voor de persoon vermeld.
Als u niet de genoemde geadresseerde bent, is het verboden deze te verspreiden, te distribueren of te kopiëren.

Van: michael [mailto:michael.verstraeten@telenet.be]
Verzonden: zondag 12 juli 2020 16:01
Aan: lieze.vermeylen@dpgmedia.be
CC: Sander Pols; jeroenpols1@hotmail.com
Onderwerp: Re: Cochabamba kreunt onder corona - de lijken liggen op straat

We zijn intussen wel al maanden verder. Als er toen een oversterfte zou zijn geweest dan had
men nu de cijfers wel aangepast.
Wat u doet is zelf een redenering bijeen speculeren, terwijl daarvoor geen bronnen zijn, of
bronnen die u niet kan checken.
I’m sorry maar ik vind dat niet professioneel.
In een andere video maakt HLN een vergelijking met de Spaanse griep.
Ik hoop dat u beseft dat er mensen sterven van deze nodeloze bangmakerij. Zie het verslag
van de GEES van 24.4.2020 waarin de GEES zich ernstig zorgen maakt over de toename van
het aantal doden ten gevolge van angst.
Dit is een ernstige zaak. Uw beroep is niet zo vrijblijvend als u denkt. Uw berichtgeving
heeft impact op mensen. Dat lijkt mij vanuit moreel oogpunt wel relevant.
M. Verstraeten
Op 12 jul. 2020, om 15:08 heeft Lieze Vermeylen <lieze.vermeylen@dpgmedia.be> het
volgende geschreven:
Beste Michael,
Uit het niet waarheidsgetrouw testen en tellen komt ook voort dat het aantal doden dat er valt
niet allemaal officieel worden meegerekend als Covid-19-doden, maar als doden waarvan de
doodsoorzaak niet officieel is vastgesteld en waar dus ook niet over wordt gerapporteerd als
Covid-19-sterfgevallen, terwijl er door de problemen uit de praktijk wel degelijk vermoed
wordt dat ze zijn gestorven aan Covid-19 omdat begrafenisondernemers plots een veel hogere
dodentol te verwerken krijgen dan voor de pandemie waardoor de lichamen van de doden
gestapeld achterblijven op de straten, zoals ook te zien is op de videobeelden van AP. Ik brief
uw kritische opmerkingen graag door aan mijn collega die de video heeft gemaakt en bij deze
sluit ik dit mailverkeer af, want ik zie niet echt het nut van een eindeloze discussie waarin u
mij persoonlijk begint aan te vallen over mijn jobinhoud.
Met vriendelijke groeten en bedankt voor jullie opmerkingen,

Lieze Vermeylen
Videojournalist

Mediaplein 1,
2018 Antwerpen

M +32 (0)497 20 40 12
lieze.vermeylen@dpgmedia.be
dpgmedia.be

Op zo 12 jul. 2020 om 14:51 schreef michael <michael.verstraeten@telenet.be>:
Geachte Mevrouw,
Misschien kan u eens 2 keer lezen wat u ziet voor u iets schrijft.
Er staat dat het aantal INFECTIES hoger is, niet het aantal doden.
Dat is zo trouwens in de hele wereld. Zie de rapporten van de WHO. Het aantal infecties
wordt overal met een factor 10 onderschat.
Dat heeft niets te maken met het aantal doden maar wel met de manier waarop wordt getest.
Is dit de kwaliteit die u levert als journalist?
Er staat zelfs dat die mensen die niet getest zijn en dus niet in het aantal geïnfecteerde
personen zitten, zich niet eens ziek voelt : “without feeling sick’. Nu weet ik ook dat een
dode zich niet ziek voelt maar ik vermoed dat u zich daarmee niet heeft vergist?
Vriendelijke groeten,
M. Verstraeten

Op 12 jul. 2020, om 14:46 heeft Lieze Vermeylen <lieze.vermeylen@dpgmedia.be> het
volgende geschreven:
Beste Sander,
Hier dus nog eens diezelfde zin uit de oorspronkelijke tekst vanuit mijn eerste email: According to a tally by Johns Hopkins University, Bolivia has recorded more than
39,297 COVID-19 cases and 1,434 related deaths. However, the number of infections is
thought to be far higher because many people have not been tested, and studies suggest
people can be infected with the virus without feeling sick.
Er wordt dus daadwerkelijk melding gemaakt van het feit dat er inderdaad meer
doden zouden zijn dan wat de officiële cijfers weergeven.
Met vriendelijke groet,

Lieze Vermeylen
Videojournalist

Mediaplein 1,
2018 Antwerpen
M +32 (0)497 20 40 12
lieze.vermeylen@dpgmedia.be
dpgmedia.be

Op zo 12 jul. 2020 om 14:37 schreef Sander Pols <sander@compoint.be>:
Beste Lieze,
Mijn excuses – misschien begrijp ik het niet goed, dus dit is niet de waarheid?

According to a tally by Johns Hopkins University, Bolivia has recorded more than 39,297
COVID-19 cases and 1,434 related deaths.
Er zijn in werkelijkheid dus veel meer doden?
Met vriendelijke groeten,

Sander Pols
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m: +32 495

233 441
e: sander@compoint.be w: www.co
mpoint.be

Deze e-mail en alle bestanden toegezonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de persoon of entiteit aan wie zij zijn gericht.
Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender van deze e-mail op de hoogte te brengen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen.
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bedoeld voor de persoon vermeld.
Als u niet de genoemde geadresseerde bent, is het verboden deze te verspreiden, te distribueren of te kopiëren.

Van: Lieze Vermeylen [mailto:lieze.vermeylen@dpgmedia.be]
Verzonden: zondag 12 juli 2020 13:29
Aan: Sander Pols
CC: michael.verstraeten@telenet.be; jeroenpols1@hotmail.com
Onderwerp: Re: Cochabamba kreunt onder corona - de lijken liggen op straat

Beste Sander,
Zoals je al kon lezen in mijn vorig mailtje en het persbericht van AP stroken de officiële
cijfers in Bolivia niet met de problematiek die in de praktijk wordt vastgesteld en ligt de
werkelijke dodentol door Covid-19 naar alle waarschijnlijkheid een pak hoger dan wat
officieel wordt geteld omdat het rapporteren er totaal niet waarheidsgetrouw verloopt. Da's
ook net waar de video over gaat en waar AP beelden van heeft kunnen maken. De situatie is
er een pak schrijnender dan wat in de officiële cijfers van Bolivia naar voren komt, dus het

klopt inderdaad wat je zegt, namelijk dat de rekensom van de cijfers niet parallel loopt met de
in de praktijk vastgestelde problematiek waar wij over rapporteren. Dat is ook net waar het
artikel en de video over gaan. Hopelijk heb ik je nu een beter antwoord kunnen geven op je
vraag.
Met vriendelijke groet,

Lieze Vermeylen
Videojournalist
Mediaplein 1,
2018 Antwerpen
M +32 (0)497 20 40 12
lieze.vermeylen@dpgmedia.be
dpgmedia.be

Op zo 12 jul. 2020 om 13:08 schreef Sander Pols <sander@compoint.be>:
Beste Lieze,
De cijfers die hierin vermeld worden komen wel min of meer overeen met wat er gepubliceerd is.
Opnieuw de vraag van de rekensom die ik stelde: dit kan toch onmogelijk kloppen?
In totaal volgens dit AP artikel: 1434 doden (in heel Bolivia) door corona op een bevolking van
11.68M – maximaal 2% meer doden en de straten raken overspoeld met lijken – de regering legt
massagraven aan?
Je kunt uit de gegevens opmaken dat dit verhaal niet kan kloppen.
Toch nemen jullie dit voor waarheid aan?
Vriendelijke groeten,
Sander
Van: Lieze Vermeylen [mailto:lieze.vermeylen@dpgmedia.be]
Verzonden: zaterdag 11 juli 2020 15:59
Aan: Sander Pols
Onderwerp: Re: Cochabamba kreunt onder corona - de lijken liggen op straat

Beste Sander,
Bedankt voor je berichtje. De informatie in de video is gebaseerd op een persbericht van
internationaal persagentschap AP. Volgens het persagentschap verlopen de tellingen in
Bolivia helemaal niet correct waardoor er veel meer doden (zijn) (ge)vallen dan het
gerapporteerde aantal. Zie volgend persbericht van AP voor meer duiding:
"Authorities in the Bolivian city of Cochabamba have reported that over a dozen bodies have
been left abandoned on streets or veiled in public locations without the causes of death
immediately known. Due to a recent spike of Covid-19 related deaths, funeral services in the
central Bolivian city have been left overwhelmed with bodies piling up, waiting for cremation
or burial, as new coronavirus cases rapidly multiply in one of the epicenters of the pandemic
in the South American country. Local authorities are working overtime to dig mass graves to

cope with the accelerating impact of the global pandemic. Despite having relatively low per
capita cases of Covid-19 during the early regional expansion of the virus in recent weeks
numbers have begun to grow quickly, a toll that is reaching all sectors of society. On Sunday,
María Eidy Roca, Bolivia's Health Minister, announced she taking 'a short break' after testing
positive for COVID-19, also stating measures previously put in place have been critical in
saving 'more than one million infections and the loss of thousands of lives in this country
during May to July.' According to a tally by Johns Hopkins University, Bolivia has recorded
more than 39,297 COVID-19 cases and 1,434 related deaths. However, the number of
infections is thought to be far higher because many people have not been tested, and studies
suggest people can be infected with the virus without feeling sick."
We laten de video voorlopig dus gewoon online. Hopelijk hebben we je vraag zo toch kunnen
beantwoorden.
Vriendelijke groeten,

Lieze Vermeylen
Videojournalist

Mediaplein 1,
2018 Antwerpen
M +32 (0)497 20 40 12
lieze.vermeylen@dpgmedia.be
dpgmedia.be

Op za 11 jul. 2020 om 13:56 schreef Tommy Thijs <tommy.thijs@dpgmedia.be>:

Tommy Thijs
Online redacteur

Mediaplein 1
2018 Antwerpen
M +32 (0)478 39 05 45
tommy.thijs@dpgmedia.be
dpgmedia.be

---------- Forwarded message --------Van: HLN <3535@hln.be>
Date: vr 10 jul. 2020 om 10:44
Subject: Cochabamba kreunt onder corona - de lijken liggen op straat
To:
Cc: eindredactie hln.be <eindredactie.nm@dpgmedia.be>
Typ je antwoord boven deze lijn
Hallo,
Wij, het customer service team van DPG Media, hebben een vraag of willen jou informeren.
In wat volgt vind je meer informatie over de aanvraag. Je kan ons een antwoord bezorgen door op
"reply" van deze mail te klikken.
Op basis van jouw input kunnen we de kijker/luisteraar verder helpen.
Alvast bedankt!
Reageer op deze e-mail om een interne opmerking aan de aanvraag toe te voegen.

Ingrid De Vos (HLN)
10 jul. 2020 10:44 CEST

Beste Sander,
bedankt voor je feedback, ik heb het intern doorgegeven.

Vriendelijke groet,
Ingrid

Sander Pols
9 jul. 2020 12:34 CEST

Beste HLN,
https://www.hln.be/video/bolivia-kreunt-onder-corona-doden-in-destraten~p156096

Misschien best eens even de cijfers goed nakijken, want dit kan natuurlijk
niet kloppen.

Ik zal jullie een klein beetje op weg helpen:
https://www.minsalud.gob.bo/4375-bolivia-acumula-42-984-contagios-

de-covid-19-tras-registrar-1-439-nuevos-infectados
er waren 8 doden in Cochabamba op 8/7 en 12 op 7/7.
Overbelasten deze de begrafenisondernemers en worden hiervoor de
massagraven aangelegd?

Er vallen jaarlijks in Bolivia 77088 doden op een bevolking van 11.68M,

door Coronazouden er 1735 zijn bijgekomen… dit zou een stijging van 2%
betekenen.

Kunnen jullie mij vertellen hoe jullie aan de gepubliceerde informatie
kwamen?

Hoe werd deze geverifieerd?

Halen jullie het filmpje offline of laten jullie het staan?
Ik hoor graag van jullie!
Met vriendelijke groeten,
Sander Pols
t: +32 9 329 02 01

m: +32 495 233 441

e: sander@compoint.be w: www.compoint.be

Deze e-mail en alle bestanden toegezonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de persoon of entiteit aan
wie zij zijn gericht.

Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender van deze e-mail op de hoogte te brengen en de e-mail
onmiddellijk te verwijderen.
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bedoeld voor de persoon vermeld.
Als u niet de genoemde geadresseerde bent, is het verboden deze te verspreiden, te distribueren of te kopiëren.
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