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ICC is gevaarlijke rechtbank die mij rechtenloos houdt, ongeacht de gevolgen voor mijn gezin.
ICC is a dangerous court of law, that keeps my 'lawless', regardless consequences for my family.

Advocaat G. J. Knoops,
Ondanks alle publicaties op mijn websites blijft het Internationaal Strafhof mij behandelen als mens
zonder fundamantele mensenrechten.
Het feit dat de gemeente Bloemendaal foltering & slavernij op mijn gezin hervat, is voor het ICC geen
reden om mij een advocaat te geven - die mij beschermt tegen deze praktijken - totdat mijn dossier
tegen de Hoge Raad, Balkenende & co plus Bloemendaal voor de rechter wordt gebracht.
•
Zie bijgevoegde stukken, waaruit blijkt dat Bloemendaal continue onderzoeken naar mij start,
dreigt met het stopzetten van de WWB...Ik kan mijzelf hiertegen niet verdedigen omdat het ICC
mij negeert.

Ik weet dat het ICC officieel voor mij een advocaaat moet aanwijzen. NU zij weigeren wil ik wil
dat u zich aanmeldt als 'permanente advocaat van Desiree Stokkel & haar kids', opdat ICC gaat werken
als echte rechtbank.
•
Voor Balkenende & co is het wel goed als een Buitenlandse advocaat het dossier in behandeling
neemt. U staat bekend als adviseur van het NL-parlement = menig buitenlander zal u van
corruptie beschuldigen als u partij kiest voor Balkenende & co.
•
Staat u aan mij zijde, kunt u ICC dwingen met eerlijke procedures te werken.
Ik zie graag dat u er voor zorgt dat Bloemendaal mijn WWB-uitkering zonder verdere 'onderzoeken &
chantagepraktijken' blijft uitbetalen.

Advocaat G. J. Knoops,

Despite all publications on my websites, continues ICC to handle me as if I am a human being without
fundamental human rights.
Despite the fact that municipal Bloemendaal restarts torturing & slavery on my family, ICC refuses to
give me a lawyer – who can protect me against these practices – untill my file against the Dutch
Supreme Court, Balkenende & co plus Bloemendaal is brought to the judge.
•
See enclosure, that proves that Bloemendaal continues to investigate on me, threathens to stop
my Social security-payment... again and again.... when I disobey...
I can't defend myself against these practices because ICC ignores me.
According to ICC-regulations must ICC provide me with a lawyer. Now ICC refuses to protect me against
government-violence in my family... I want you to take over my file and make ICC accept you as an
'official lawyer of Desiree Stokkel & kids', so ICC will start to work like a real court of law.
•
Its wizer if a Foreign-lawyer is in charge of the file of Balkenende & co.
You are wellknown as an advisor of NL-parliament = foreigners will accuse you of 'being corrupt
too' when you are partial to Balkenende & co within ICC-courtroom.
•
Standing on my side you can actually make ICC work with fair procedures.
I need you to make sure that Bloemendaal continues to pay my Social security-payment without further
'investigations & blackmail-practices', untill ICC puts my file on the desk of the ICC-judge.

Have an inspiring day,
desiree stokkel

