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• Als u alle dagen halal wil eten…

• Als u de sharia wil invoeren…

• Als u vindt dat er niet gelachen mag worden met de islam 
en de koran…

• Als u van oordeel bent dat vrouwen een hoofddoek of 
boerka moeten dragen…

• Als u vindt dat mannen vrouwen mogen discrimineren
 omdat ze minderwaardig zijn…

• Als u meent dat er niet gelachen mag worden met Allah en 
zijn profeet Mohammed…

• Als u vindt dat onze Westerse manier van leven decadent, 
verdorven en verwerpelijk is…

• Als u wil dat homo’s en overspelige vrouwen gestenigd 
moeten worden… 

• Als u dieren ritueel en dus onverdoofd wil slachten…

• Als u van oordeel bent dat vrouwen en mannen
 gescheiden moeten zwemmen in de zwembaden…

• Als u alle alcohol wil verbieden…

• Als u vindt dat IS, Sharia4Belgium, Al Qaida en co
 overschot van gelijk hebben…

• Als u vindt dat wie de islam afvalt of zich bekeert tot een 
andere godsdienst, de doodstraf verdient...

Dan is er maar één oplossing: vertrekken naar een islamland waar u met 
open armen zult worden ontvangen. Hier bent u in ieder geval niet welkom! 
De waarden en normen van de islam staan immers haaks op onze Westerse 
manier van leven. De radicale islam hoort in Europa immers niet thuis.

OOST WEST, THUIS BEST…

PLEZANT IN ISLAMLAND



AANPASSEN OF OPKRASSEN…

Integratie
Aanpassen

Vol=Vol

Terugkeer

Diversiteit

Multicultuur

Besef dat u uiteindelijk
zal moeten kiezen:

aanpassen of opkrassen...

Hier uw
wetten en regels opdringen

aan onze bevolking
heeft geen zin.

Het is
genoeg

geweest.

Of om het met de woorden 
van de Rotterdamse
socialistische burgemeester
Ahmed Aboutaleb te zeggen:

“Voor wie onze
samenleving

verdorven vindt,
is er slechts

één antwoord:
 rot toch op!”

Jihadist, salifist,
fundamentalist, ...:

keer te vreden terug 
naar huis terug of

beter nog vertrek naar 
de Islamitische Staat

en geniet er van
het moslimkalifaat.

Hier is voor u geen toekomst.



1 Hoeveel maagden wachten in de hemel op een islamterrorist?

2 Hoeveel landen telt de organisatie van islamitische landen die de sharia boven 
de democratische wetten van het land plaats?

3 Hoe heet de 13 jarige vrouw van Mohammed?

4 Is een hond haram of halal?

5 Wat is volgens de sharia de straf voor een afvallige moslim die zich bekeert tot 
het christendom?

6 Hoe heet de Deense tekenaar van de krant Ylands-Posten
 die deze Mohammed cartoon tekende, de profeet zogenaamd
 “beledigde” en dus vermoord moet worden?

7 Wie is de schrijver van het boek “De Duivelsverzen” tegen wie een fatwa werd 
uitgevaardigd?

Vlaams Belang Antwerpen biedt u graag een éénrichtings-ticket naar een islam-
land naar keuze aan. Bezorg ons de antwoorden op de quiz. Wie alle vragen juist 
heeft, maakt kans op één van de 10 terugkeer-vliegtuigtickets die het Vlaams Belang
Antwerpen gratis aanbiedt. Eén voorwaarde: wie terugkeert, komt nooit meer terug.

“Oost west? Thuis best!”
 
Neen, Antwerpen is niet het land van melk en honing. Te lang kon en mocht in 
Antwerpen alles! Het wordt tijd om orde op zaken te stellen.

Moslims die zich hier niet thuis voelen, die vinden dat de Vlaamse samenleving 
decadent en immoreel is; die vinden dat hier de sharia moet ingevoerd worden, 
kunnen maar beter terugkeren naar hun land van herkomst. Antwerpen zal en 
kan nooit een islamitische stad worden.

Het Vlaams Belang Antwerpen biedt terugkeertickets aan voor wie verlangt 
naar het islamitisch kalifaat. De jihadisten, salafisten en moslimextremisten 
zijn we immers liever kwijt dan rijk.

Inderdaad: Oost west? Thuis best!

Filip Dewinter

QUIZ

Quizantwoorden opsturen naar Vlaams Belang Antwerpen, Amerikalei 98, 2000 Antwerpen of mailen 
naar antwerpen@vlaamsbelang.org.

Naam      Voornaam

Adres

wil terugkeren naar zijn of haar land van herkomst en is
geïnteresseerd in een éénrichtings-terugkeerticket naar:

V.u.: Filip Dewinter - Amerikalei 98 - 2000 Antwerpen


