
-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Basisscholen misbruiken kinderen als Dekmantel voor Moord in Lerarenstaking =

steunen Dictatuur NL

Datum:Tue, 12 Dec 2017 15:41:00 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:info@jeugdzorgnederland.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>

CC:k.vaneerde@minocw.nl, rvd.pers.kh@minaz.nl, edmond.messchaert@minbzk.nl,

vvg@vng.nl, provincie@fryslan.frl, info@provincie-utrecht.nl,

bakker@vereniginghogescholen.nl, obs.PantaRhei@Opmaat-scholen.nl,

info@vrijeschoolutrecht.nl, info@scholengroepholland.nl,

info.isobbureau@isobscholen.nl, info@poraad.nl, info@aob.nl,

persvoorlichting@vc.fnv.nl, m.hammink@cnv.nl, emma.daltonschool@vivente.nu,

lsvb@lsvb.nl, info@laks.nl, info@njr.nl, redactie@studenten.net,

info@windesheimflevoland.nl, info@mendelcollege.nl, Stichting leerKRACHT

<info@stichting-leerkracht.nl>, info@vvd.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, pers@fvd.nl, sp@tweedekamer.nl,

bestuur@christenunie.nl, sgp@tweedekamer.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,

info@bewegingdenk.nl, info@pvv.nl, info@hertoghsadvocaten.nl,

secretariaat@alliedadvocaten.nl, info@teurlingsellens.nl, hendriks@richardkorver.nl,

info@sapadvocaten.nl, voorlichting@raadvanstate.nl, onderwijs@digiloket.nl,

onderwijsbureau@tabijn.nl, redactie@passendonderwijs.nl,

ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@wethoudersvereniging.nl,

info@raadslid.nu, woordvoering@knp.politie.nl, Washington field

<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl

<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, hadgen@had.gov.hk, korean@kbs.co.kr,

tour@president.go.kr, pers@steunbartimeus.nl, redactie@doof.nl, Info

<info@mboraad.nl>, info@vo-raad.nl, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>,

info@marnixcollege.nl, informatie@wimgertenbachcollege.nl,

webmaster@indianembassy.nl, webmaster@africa-union.org, info@ottawapolice.ca,

ambassade.monaco@skynet.be, archivio.denhaag@esteri.it,

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, Press <press@princes-trust.org.uk>,

ceu@gov.scot, Info <info@shetland.gov.uk>, ombudsman@ombudsman.irlgov.ie,

info@mehr-demokratie.de, karel.verhoeven@standaard.be, economie@nu.nl,

privacy@tmg.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, info@talpa.tv, knaw@knaw.nl,

persdienst@cbs.nl, klachtencoordinator@afm.nl, pers@acm.nl,

info@vvvterschelling.nl, press@google.com

RepubliekNL,

Basisscholen liegen tegen kinderen - ouders - Nederland.

Zij misbruiken de kinderen als persoonlijke Dekmantel voor Moord & Corruptie.

Scholen weten dat zij aan tafel zitten met politici - koning - burgemeesters - rechters

die samen bepalen 'wie in NL rechtenloos moet zijn en wie moet worden vermoord'.

Ik heb dat bewijs in zeer veel emails toegestuurd.

Scholen weten dat er een InternationaalStrafhof-rechtzak ligt tegen NL, vanaf mei2007.

Weten dat Koning WA heeft bewezen in juni2014 dat hij weigert de Rechtstaat voor

alle

burges te waarborgen ... en dat hij wil dat NL een gewelddadig parlement -

rechtspraak

heeft die samen burgers folteren - doden.
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Politie - Defensie zijn ook 100% corrupt ... en vermoorden ook moedwillig burgers.

Scholen weten dat de media hierover doelbewust liegt, vor de Hoge Inkomens van de

BNers

en de Vrijheid voor Moord voor Journalisten - Bestuurders e.a.

NL is een Dictatuur vanaf juni2014.

En een Republiek vanaf 18nov2016; dit is geregeld via de UNSG guterres.

De media weigert dit aan het volk te bewijzen, terwijl in de Geheime Lobby via de Ambassades

deze rechtsfeiten wel gelden.

Het komt er dus op neer dat Scholen - Jeugdzorg - Reclassering- Politie - Defensie - Rechtbanken-

Gemeente - Provincies

- overigen - samen een Moordenaarsclub hebben opgericht voor persoonlijke Vrijheid voor Moord.

Deze club is Juridisch Technisch gestopt op 18nov2016, door mij via de VN.

Scholen hebben wij mij  - als InterimMinisterPresident van NL - een privilage gekregen;

zij mogem hun eigen CAO herschrijven en ik zal deze ondertekenen en via de VN - UNSG guterres

-

per decreet in werking stellen.

Scholen weigeren: te stoppen met het verlenen van Hulp bij Moord op Burgers; zij blijven

Dictatoren steunen

die al vanaf 2007 of 2017 - 2015 in de gevangenis van het Internationaal Strafhof hadden moeten

zitten.

Scholen weigeren de bureaucratie zo in te richten dat zij in Republiek NL... wel hun zaken goed

kunnen regelen.

Weigeren dus ZELf de bureaucratie te verkleinen.

Scholen weigeren de Rechtspolitie van kinderen te beschermen tegen een Leven in Dictatuur NL.

Scholen bouwen de Dictatuur, vanuit Zelfmedelijden en Lust tot Moorden.

Leerlingen moeten denken 'dat de Docent staakt voorhun belang', maar dit is dus niet zo.

Docenten klagen tenonrechte, omdat zij weigeren Moordenaars uit het Parlement - Gemeente -

Koningshuis- Rechtspraak

te verwijderen.

Ambassades weten dit.

Docenten misbruiken dus de onwetendheid van kinderen om hun persoonlijke corruptie in

Dictatuur NL

gaande te houden.

Ambassades weten al vanaf 2014 dat NL een Dictatuur is

en vanaf 18nov2016 een RepubliekNL is.

Onderwijs in NL staat dus bekend als

corrupt & moordzuchtig in het buitenland.
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Bewijs op mijn websites.

DesireeStokkel

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via UNSGguterres. 

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

http://www.desireestokkel-nl.net/

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/
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