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Onderwerp: hansl sibbel Fwd: Monique van de Ven. UNICEF foltert & doodt kids voor geld
Van: desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 3-12-2012 9:02
Aan: "Comedytrain.nl" <info@comedytrain.nl>
Hans Sibbel,
Niet verbaasd zijn als Monique van de Ven contact met je opneemt over mij.
Ik moet dit even doen....
Desiree

-------- Origineel bericht --------

Onderwerp:Monique van de Ven. UNICEF foltert & doodt kids voor geld
Datum:Mon, 03 Dec 2012 08:56:48 +0100
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:INFO@FEATURESCM.NL
Beste Monique van de Ven,
Deze email is lelijk, maar je moet je er toch even mee bezig houden.
Ik wil dat je stopt met het promoten van UNICEF.
UNICEF foltert & doodt samen met het Interna9onaalStra:of kids,
voor het mach9g & rijk maken van de Elite - poli9ci - wereldwijd.
Met goedkeuring van VN, alle Presidenten & Ambassadeurs.

Ik ben de 1ste vrouw die tegen NL een rechtzaak is gestart bij het ICC,
omdat ik 100% rechtenloos ben in NL.
Dossier op mijn site www.desireestokkel.nl
Ik heb vele videos gemaakt waarin ik uitleg wat er gaande is.

Ik link nu een video voor de Algemene Rekenkamer & CPB, waarin ik uitleg wat
een APIC-contract is en hoe er geld wordt gebruikt voor corrup9e binnen NGOs & ICC.

Ik weet dat je een zoon hebt die op de Kinderplaneet woont.
Het is dankzij jouw inzet voor vaccina9es hersenvliesontsteking dat in Bloemendaal,
Santpoort 2 kids 9jdig behandeld zijn in het ziekenhuis.
1 Kind is door zijn religieuze ouders vermoord = zij weigerden dagenlang hulp.
Toen zij eenmaal in het ziekenhuis aankwamen, was het te laat.

Ik begrijp dus echt wel dat het je aan het hart gaat, als ik deze email toestuur.
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Als je mijn websites & videos hebt bestudeerd, begrijp je het wel.
Ik weet persoonlijk hoe het aanvoelt als mach9gen je leven kapot, ziek of dood willen maken.

Veel wijsheid toegewenst,
Desiree Stokkel

h+p://www.youtube.com/watch?v=OFFtLxLQEPM
Algemene Rekenkamer kan alleen berekenen 'wat er gebeurd met Ontwikkelingshulp-geld' als zij weten
WELKE NGOs e.a. een APIC-immuniteitscontract hebben afgesloten met het Interna9onaal Stra:of.

hEp://www.rekenkamer.nl/
hEp://www.coali9onfortheicc.org/documents/FS-CICC-Glossary.pdf
hEp://www.hcss.nl/clients/
hEp://forum.kpn.com/t5/News-stream/Europees-kennisins9tuut-voor-cyber-security-van-start
/ba-p/54384
hEp://www.thehaguesecuritydelta.com/partners-landkaart.html

hEp://www.desireestokkel.nl

-------- Origineel bericht --------

Onderwerp:Maﬁa en CoenTeulings en ICC Rechtspraak
Datum:Sun, 25 Nov 2012 15:43:24 +0100
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:e.r.van.de.haar@cpb.nl

CoenTeulings,
Nog even serieus.
Ik vertrouw je niet, maar zal je welk iets toe vertrouwen.

Wat als ik gelijk heb!?
En Rechtspraak heeK de keuze gemaakt agressiever & corrupter te worden via EJN, EJTN, Eurojust..
en iedereen die daaraan verbonden is? VBNnet, waaraan ook CPB gelinked is.
Het elite-moordenaard-plaMorm groeit sneller dan europeanen kunnen denken; vooral
omdat zij niet eten wat er gaande is.
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Heb je in de gaten wat de media met mij doet?
www.zie.nl laat mij wel publiceren, maar echt harde videos over Rechtspraak worden
op 'vriendenlijst gezet'.
Porno-bedrijf 123video laat mij vaak staan.
Daar publiceer ik niet zoveel.
NRC, Telegraaf boycoEen mij 100%.
Trouw publiceert dat RobdeWijk mij wil doden en betaalt kijrgt Nl-ers te doden.
Maﬁa weet dit.
Italiaanse maﬁa is een probleem.
En ik denk ook de Azia9sche maﬁa, omdat Japan een sterke lobby-posi9e heeK via ICC.
China lobbied alles plat, Japan maakt economie stuk.
RU & Japan willen econpmische hel in EU.
Deze gaat er komen als Rechtspraak - rechters, aanklagers, hoogleraren, advocaten traint
corrupter te worden -.
Wat ga ik in 2013 doen?
An:-corrup:e bouwen in NL, naar an:-maﬁa voorbeeld in Italie.
Wat impliceert dat Rechtspraak niet langer ongehinderd de lagere sociale klassen
rechtenloos kan maken & houden.
het betekent ook dat ALLe orgs in NL, zoals CBS, CPB ed. interna9onaal als kwakzalvers
bekend worden, omdat zij wegieren Statuten af te dwingen bij poli9ek, die in overeenstemming zijn
met Mensernechten.
Het is nog al wat dat niet alleen Poli9ek, Adviseurs...maar ook Rechters weigeren het Folterverdrag
uit te voeren om rechtstaat te beschermen.

Maﬁa heeK 180 miljard om NL plat te leggen, zeker als Kremlin groeit in dictatorengedrag...
en volk EU ontploK.

Weet je Coen, als wij op een bankje in het openbaar hadden gepraat, was je nu een heel stuk
wijzer
geweest...en had niemand er problemen mee gehad.
Ik zal niet zeggen dat je tot de categorie personen behoort die bulderend lacht als NL-ers in de hel
leven,
maar je werkt wel met ze samen... en je bent psychologisch niet verﬁjnd genoeg dit aan te
voelen, om te buigen
en uit te bannen.
Als je mensenkennis had gehad, had je mij een brief geschreven met verzoek naar CPB toe te
komen
voor een gesprek. Ook had je reiskosten aangeboden.
Of je had op een bankje in het park afgesproken.
Zie je het nu?
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Je kiest par9j voor de Elite, terwijl je niet met de slachtoﬀers kan communiceren.
Fout.
En dit moet je veranderen als je wilt dat NL een eigen land blijK.
NLers moeten weten DAt en HOE zij verantwoordelijkheid moeten dragen voor behoud
van rechtstaat NL.

Desiree Stokkel

h+p://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

desiree
www.desireestokkel.nl

when you don't want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
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