
Verslag bijeenkomst over Vaccinatie tegen Corona 
 
 
Bij vereniging Alwasatia in Geleen op 3 december 2021.  
Datum:03-12-2021. 
Inleider: Bouchaib Saadane 
 
De opening wordt verricht door de voorzitter van de vereniging Alwasatia. Hierna is het woord gegeven 
aan Bouchaib Saadane. 
Bouchaib bedankt de voorzitter voor het organiseren van deze bijeenkomt en de goede ontvangst. Hij 
bedankt de gasten voor hun komst naar deze voorlichting.  
De besmettingen van het virus nemen explosief toe. Hierdoor zijn de ziekenhuizen en name IC bedden 
overvol geraakt. Het vaccin is nog steeds het enige beschermmiddel tegen het ernstig ziek worden door 
het coronavirus.  
 
Sommige mensen vragen zich af: 

- Waarom moeten we ons laten vaccineren? 
- Mag dat van het geloof? 
- Heeft vaccinatie geen negatieve invloed op de gezondheid van mensen met chronische ziektes? 

 
Veel van deze vragen worden beantwoord in de getoonde film waarin de volgende personen aan het 
woord komen: Dr. Abdelali Hdidioui (internist in Den Haag), Imam Mustapha (Alkmaar), Ahmed 
Aboutaleb (Burgmeester van Gemeente Rotterdam ) 
 
 

 

Na het afspelen van de film is mogelijkheid tot het stellen van vragen. Reacties op de film zijn positief. 
Door deze film zijn inderdaad veel vragen beantwoord, zo was de conclusie van de aanwezigen. 
 
De vragen die nog aanvullend zijn: 

- Is het vaccineren verplicht? 
- Het antwoord is nee. Hier in Nederland is niet verplicht, maar sterk aan te raden. Al doe je het 

uit solidariteit. 
 

- Als je al twee vaccins hebt gehad, is dat niet voldoende? 
- Het antwoord, De vaccins bieden bescherming voor een bepaalde periode. Dat betekent dat na 

een bepaalde tijd de bescherming afneemt. Daarom wordt geadviseerd om ook het derde vaccin 
te laten zetten om de bescherming weer op een hoger niveau te brengen. 
 

- Veel van de jongeren vinden dat niet nodig. Wat dan? 

- Antwoord, het is jammer dat bij veel jongeren nog niet is doorgedrongen dat het vaccineren niet 
alleen voor eigen veiligheid is. Het is ook voor de veiligheid van de anderen. Daarom moeten de 
ouderen met de jongeren met hun kinderen hierover gaan praten. En vooral laat je door de 
kinderen niet van het vaccin weerhouden. 

 
Hierna de bijeenkomst afgesloten met dank aan de organisatie en aan de gasten voor hun 
betrokkenheid.  


