
Informatieve bronnen over de Covid-19 vaccinatie:

Zelf flyers bestellen, meer info of vrijwilliger worden:
kijk op www.infoflyers.nl

ninefornews.nl  cafeweltschmerz.nl

rijksoverheid.nl 

stichtingvaccinvrij.nl

valcabal.nl

blackbox.tv

• Biedt geen immuniteit;
• Het elimineert niet het virus;
• Het voorkomt de dood niet;
• Geeft geen garantie dat je geen COVID meer kunt 

krijgen;
• Het stopt het verspreiden van het virus niet;
• Het zorgt niet voor het stoppen van  

reisrestricties; 
• Het stopt niet het sluiten van bedrijven;
• Het stopt niet de lockdown
• Het stopt niet het dragen van een  

mondkapje;
• Er zijn goede medicijnen.

Kortom, het vaccin: Laat jij je
tegen Covid-19 ?

De text in deze flyer valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Instructie voor het delen: niet in brievenbussen met NEE/NEE en NEE/JA stickers.

Een overzicht voor het wel of niet nemen van het Covid-19 vaccin.



“Als ik ernstige allergische reacties, bijwerkingen (nog onbekend) of dood ga 
door het vaccin, krijg ik (of mijn nabestaanden) dan een schade vergoeding van 
de fabrikant of de Staat?”
Overheid:  “Nee.”

“Als statistisch gezien het virus mij niet doodt (%99,7 overlevingskans), 
waarom zou ik mij danmoeten laten vaccineren?”
Overheid:  “Om anderen te beschermen.”

“Dus als ik mij laat vaccineren, bescherm ik 100% van de mensen waar 
ik mee in contact kom?”
Overheid:  “Nee.”

“Weet je zeker dat het vaccin mij geen bijwerkingen geeft, of zelfs mij 
fataal kan worden?”
Overheid:  “Nee.”

“Wat is dan het voordeel van mijzelf laten vaccineren?”
Overheid: “Zodat het virus je niet doodt.”

“Als ik mij laat vaccineren, hoe lang blijft het vaccin werken?”
Overheid: “Dat is nog niet bekend, alle covid vaccines zijn nog in een ‘experimental 
stage’.”

“Als mijn ouders, opa, oma en ik gevaccineerd zijn, kunnen we elkaar dan weer 
knuffelen?” 
Overheid:  “Nee.”

“Als ik gevaccineerd ben, dan kan ik 
anderen niet meer besmetten, toch?”
Overheid:  “Jawel, het vaccin stopt niet de overdracht van het virus.”

“Als ik mij laat vaccineren, kan ik dan stoppen met social 
distancing oftewel de 1,5m maatregel?”
Overheid:  “Nee.”

“Als ik mij laat vaccineren, ben ik dan resistent tegen het Covid virus?”
Overheid:  “Nee.”

“Als ik het vaccin neem, gaan de restaurants, cafés. sportscholen, 
kappers, etc. weer normaal open? En kunnen mensen weer normaal 
werken op kantoor? 
Overheid:  “Nee.”

“Als ik mij laat vaccineren, kan ik dan stoppen met het dragen van een mondkapje?”
Overheid:  “Nee.”

Dertien belangrijke vragen om te 
overwegen voor het nemen van het vaccin.

Lieve mensen,

Wij streven naar een mooiere en bewuste
samenleving. De ‘corona-crisis’ is een tijd die wij allemaal graag willen 
afsluiten. Er wordt verteld dat ‘het vaccin’ de oplossing is om deze ellende 
te beëindigen. Maar is dat wel zo?

In deze brochure beantwoorden we een aantal veel gestelde vragen, zodat 
iedereen een bewuste keuze kan maken voor het nemen van een vaccin.

“Is er goede medicatie tegenwoordig tegen een Covid-19 
infectie”
Wetenschappers: “Ja”


