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Onderwerp: Aanvulling Fwd: massa-ontslag=schuld Balkenende/Beatrix & ICC
Van: "d.e.stokkel" <d.e.stokkel@online.nl>
Datum: 30-7-2010 9:36
Aan: d.saager@neprom.nl, a.hofmann@neprom.nl

Neprom,
Ik heb nog even nagedacht.
Veel oplossingen voor NL-problemen zoek ik in de UK.
Daar is het 'normaal' dat particuliere projectontwikkelaars 'betaalbare huurhuizen bouwen
& verhuren'.
Ik denk dat Neprom sociale huurwoningen moet gaan realiseren in lege kantoorpanden
voor studenten
en/of in bouwplannen die nu door de crisis in de ijskast staan.
Met de mededeling naar de politiek:
'Wij hebben in NL een parlement dat niet in het belang van de woningmarkt wil handelen.
Wij kiezen er daarom voor onze huidige portfolio klaar te stomen voor soicale
huurwoningen;
wij zorgen ervoor dat burgers in aanmerking komen voor huurtoeslag'.
Misschien dat het parlement 'dan zo kwaad wordt', dat zij eindelijk gaan werken.
UK ligt ver op ons voor; u moet ook voorbeelden vanuit de UK introduceren in NL.
Desiree Stokkel
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Ondernemers,
Ik verzoek u deze email door te sturen aan al uw zakelijke contacten die
moeten weten dat het zeer slecht
gaat met de NL-economie.
Op mijn websites staat juridisch geldig bewijsmateriaal dat aangeeft
dat Balkenende/Verhagen -CDA-,
Koninging Beatrix en het Internationaal Strafhof ... NL moedwillig
afbreken.
Media weigert al 3 jaar lang deze waarheid aan het volk uit te leggen!
Lees mijn email aan MSD en lees ook mijn websites.
Minister van EZ Maria Verhoeven & politici 'liegen continue'.
Projecten die zij zullen starten, zullen ook door buitenlandse investeerders
worden gesaboteerd.

Desiree Stokkel
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Alle MSD-personeel,
Ik stuur u een email waarmee ik bewijs dat ik VNO-NCW &
vakbonden bewijsstukken heb aangeleverd
die indiceren 'dat NL kapot gemaakt wordt door buitenlandse
investeerders & Internationaal Strafhof'.
Op 1 mei 2007 heb ik als eerste EU-vrouw een rechtzaak gestart
tegen de HR,
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parlementsleden Balkenende & co en gemeente Bloemendaal...bij het
Internationaal Strafhof.
Media weigert deze rechtzaak aan het volk uit te leggen.
Zelfs media-tycoons John de Mol & Joop van de Ende willen mij niet
oplossingsgericht bijstaan om NL te redden.

HR werkt als terrorist
= gooit dossier weg van burgers die een rechtzaak starten tegen
parlementsleden.
= HR weigert dictatoren-gedrag Ministers, burgemeesters e.d. te stoppen.

Buitenlandse investeerders volgen mijn rechtzaak al 3 jaar.
Obama wil dat het ICC werkt als Hitler-rechtbank, omdat hij een genocideplan
heeft voor Afghanistan.
NL-parlementsleden worden al ruim 3 jaar gechanteerd =
NL-economie wordt doelgericht afgebroken.
UN, EU Nato vinden dit goed.

Koningin Beatrix werkt hieraan willens & wetens mee.
De inhoud van de email is wat vaag voor u.
Buckingham palace & Downingstreet 10 & Krelim lezen mjn site
wekelijks...en helpen mij ook.
Alhoewel ik 'ze wel hard moet dwingen bepaalde werkzaamheden te
verrichten'.

Ga naar mijn website www.desireestokkel.nl
Lees index helemaal.
Ga daarna naar Presidents' Office.
Lees dan de rest.

CPB, Algemene Rekenkamer en vele anderen lezen wel mijn websites
maar weigeren
mij te helpen en weigeren NL te beschermen tegen 'verval & oorlog'.

Ik heb HULP nodig!
31-1-2014 8:48
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Een werkloze jurist van MSD is ook
welkom.
Ideetje.....
Nieuwe baan voor ICT-er met startkapitaal?
Ga naar de website van de BBC in UK/news van vandaag.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-10724805
Een UK-bedrijf recycled mobieltjes
= zij zoeken eerst uit of mobiel is gestolen - in samenwerking met politie= of geld klanten kan worden beschermd tegen dieven
= of hergebruik mogelijk is
= miljoenenbedrijf Mazuma in UK
Tja, je moet er een freak voor zijn maar dan heb je wel je eigen bedrijf.

Ik kan nu niet zoveel voor jullie doen!
Jullie moeten zelf de politiek - en vakbonden e.d. hard aanpakken, met de waarheid in de hand !
Het is belangrijk dat SLIMME mensen NL in handen
houden!
Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl
Wanneer u mijn emails niet wilt ontvangen informeer mij op
d.e.stokkel@online.nl
d.e.stokkel@newlegalframe.com
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Beste Lezer,

Op www.desireestokkel.nl leest u een brief van mij aan Koningin Beatrix, waarin ik uitleg dat
ik weet dat zij samen met het Kremlin
en het Internationaal Strafhof een burgeroorlog in NL wil.
Dit willen zij om de gevolgen van PVV Geert Wilders als president te minimaliseren.
Beatrix heeft in mei 2007 willens en wetens het Nederlandse volk voorgelogen
over een rechtzaak tegen Balkenende & co bij het Internationaal Strafhof.
Hierdoor komt Wilders nu aan de macht, terwijl de 225 dicatoren in het parlement
hun ontslag nemen 'en op zoek gaan naar een baantje waarin zij lui & corrupt kunnen
blijven'.

Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl
www.newlegalframe.com
www.nlfschool.com
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