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VLAAMS BELANG VERZET ZICH TEGEN
DE VOORTSCHRIJDENDE ISLAMISERING

De beruchte moskee El Mohsinien in de St.-Lambertusstraat 68 te Berchem wil twee keer zo groot worden en koopt
daarvoor een extra pand van 200.000 euro. In Antwerpen blijft het aantal nieuwe moskeeën alsook de uitbreiding van
bestaande moskeeën toenemen. In totaal wil de El Mohsinien 500 moslims in de moskee kunnen onderbrengen. Dit zal
uiteraardveel parkeerproblemen, geluidsoverlast en andere problemen opleveren.

57 moskeeën in Antwerpen

Antwerpen telt reeds een 50-tal (gekende) moskeeën, en omdat het aantal moslims stijgt worden ze steeds groter. Ondanks de jihad-aanslagen in Europa en de aanhoudende dreiging van de moslimterreur, gaat de islamisering van Antwerpen gewoon voort. Steeds meer moslims komen in Antwerpen wonen en door de toename van het aantal moskeegangers
zal de verkeersdruk alsook de geluidsoverlast enorm toenemen.

Stop islamisering

Recent kwam via een rapport van OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) weer maar eens naar buiten dat
het zogenaamde ‘salafisme’ of radicale islam de zogenaamde ‘gematigde islam’ verdringt. In het licht daarvan is het
onbegrijpelijk dat het stadsbestuur en de regering toelaten dat het aantal moskeeën blijft toenemen en dat bestaande
moskeeën groter worden. Een recente undercoverreportage in moskeeën in Denemarken toonde aan dat zogenaamde
‘gematigde moskeeën’ in werkelijkheid broeihaarden zijn van de radicale islam, met haat tegen vrouwen, homoseksuelen
en niet-moslims.

Radicale moskee

Dat moskee El Mohsinien een positief advies kreeg van de staatsveiligheid is dan ook onwaarschijnlijk, temeer omdat
Nordin Taouil er predikte (die zegt dat ongelovige vrouwen zich als dieren kleden en hoopt dat in Europa over 50 jaar
de sharia heerst). Ook is de moskee altijd een vaste stek geweest van de Marokkaans-islamitische terreurorganisatie
Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM). Een jonge Marokkaanse imam, die o.a. in moskee El Mohsinien predikte
en uit de koran reciteerde, vertrok in 2015 naar Syrië om zich aan te sluiten bij jihadisten/moslimterroristen.

Teken de petitie

Verant. uitgev.: Filip Dewinter, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de uitbreiding van moskee El Mohsinien. Het Vlaams Belang zegt neen tegen de
voortschrijdende islamisering en doet hierover in de Antwerpse Gemeenteraad de nodige interpellaties. Laat uw ongenoegen horen en onderteken onze petitie!

