Geen
gevaar
voor
de
democratie, de scheiding van
kerk en staat? De vele wegen
van
‘Omvolking’
en
de
demografie.
En kijk: alle meisjes, nu en in de toekomst, met een kopvod.
Hoe zeggen moslims dat ze ons gaan veroveren? Via de buiken !
Zo zei ook Erdogan.En u dacht dat dit niet tot de omvolking
hoort? U dacht dat de democratie en de scheiding van kerk en
staat niet meer in gevaar zijn nadat Ihsane Haouach de
islamistische regeringscommissaris ontslag nam om te voorkomen
dat haar taqiyya en algehele onderhorigheid aan de koran zou
ontbloot worden. Immers een hoofddoek betekent niet alleen
totale gehoorzaamheid aan de man, maar bovendien en vooral aan
de woorden in de koran. Alle woorden ! En vraag hen/ze niet er
woorden, passages geboden en zelfs complete bladzijden die
oproepen tot geweld , de dood en overheersing op niet
gelovigen en afvalligen te verwijderen of te verloochenen.
Probeer het eens in een debat? Wees maar gerust dat het meisje
nooit de naam van haar meter Mathilde zal dragen, ook al
betekent die van oorsprong Germaanse naam ‘machtige
strijdster’. Ze heet Madinah .

Wat wel zal gebeuren is de toename van het kindergeld en de
koninklijke cadeautjes betaald door de belastingbetalers.

Zie
ook:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/09/koningin-mathilde-word
t-meter-van-gentse-madinah-1/ Ook met Paljas De Clercq

En wees ook gerust dat het niet veraf meer is dat een Vlaams
gezin of bejaard persoon of echtpaar zijn woning in beslag zal
worden genomen om aan zulke omvolkers geschonken te worden.

En ja, zo blijkt uit het onderstaand artikel het gezin heeft
nog uitbreidingsplannen en de broer van Mohammed woont hier
ook al …. met ????? kinderen.

Koningin Mathilde wordt meter
van Gentse Madinah
Koningin Mathilde is meter geworden van baby Madinah, die nu 1
jaar is en de jongste van 7 dochters in het Afghaanse gezin
Mohammed Ibrahim uit Gent. De koning en de koningin worden
traditiegetrouw peter en meter van de zevende zoon of dochter

van een gezin, op voorwaarde dat het kind deel uitmaakt van
een ononderbroken reeks van jongens of meisjes.

Koningin Mathilde heeft nu twee Genste metekindjes: In 2017
ging die eer ook al naar Zaineb, het zevende meisje van het
gezin Tebbi-Sadski.

Madinah en haar gezin zijn vandaag in de bloemetjes gezet op
het Gentse stadhuis. “Het was een aangename verrassing, want
voor de geboorte hadden we geen weet van
deze traditie”,
reageert de 11-jarige Shabana, 1 van de 7 zussen. “Pas na de
geboorte van Madinah kreeg ik van mijn leerkracht te horen dat
de koningin meter kon worden van mijn zusje.”
De 7 zussen.

Zes zussen hebben, dat heeft zo zijn charmes. Toch hoopt
Shabana om ooit nog een broertje in het gezin te verwelkomen.
“Daar hoop ik stiekem al een tijdje op. Maar goed, met 7
meisjes is het ook leuk”, besluit ze.

Op zoek naar een nieuwe woning
Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn voor het
Afghaanse gezin. Momenteel wonen de 9 gezinsleden in een klein
huisje aan de Dampoort. De 7 zussen moeten het doen met één
slaapkamer, de ouders slapen in het salon.

“Ik bel dagelijks met immokantoren in naam van mijn broer en
zijn vrouw. Wanneer ik vermeld dat ze 7 kinderen hebben,
worden we praktisch meteen afgewezen. Niemand wil hen een huis

verhuren”, getuigt Farid, de nonkel van Madinah. “Door al die
drukte in zo’n kleine woning is het voor mijn nichtjes
moeilijk om zich op hun schoolwerk te concentreren. Ook dat
willen we vandaag onder de aandacht brengen op het stadhuis.”

