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Message for FBI and secret services & Buckingham palace,

I have asked the lawyers Knoops & Weski who are officially addressed in the letters
of my ICC-lawcase,      to help me close this case with a settlement & payment for the damage   
provided   by the Ministers of Internal Affairs and Justice - Liesbeth spies & Ivo Opstelten -.

Both ignore this request, what proves that they want the breakdown of Europe.
they are misusing my ICC-lawcase for their personal profits.

Mayor of Bloemendaal Nederveen ignores my request too

Desiree Stokkel

-------- Originele bericht --------
Onderwerp:Liesbeth SpiesFwd: Mikhail Prokhorov video InternationalCriminalCourt

Datum:Tue, 01 May 2012 15:57:23 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:knoops-advocaten <office@knoops.info>, i.n.weski@weski.nl

Aanvullend bericht.

Op 20mei2012 start ik een ICC-rechtzaak tegen Liesbeth Spies.

Zij stelt zich kandidaat als CDA-leider.

Het risico op verval van NL zal alleen maar groter worden als Spies CDaleider is.

Ik denk dat de bom-aanslagen in Ukraine voortkomen uit het feit dat EU-leiders
boven de wet zijn binnen het ICC.

Het is dus juridisch slim om mij voor 20 mei 2012 officieel te helpen de rechtzaak tegen NL
bij het ICC te stoppen.

desiree
www.desireestokkel.nl

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

.

_______________________________________________________________________________________________-
Advocaten Knoops & Weski,

Jullie laten mij - en andere NL-ers opzettelijk afslachten door criminelen.

Lees mijn brieven van april2012 aan Ministers en Burgemeester Bloemendaal.
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Ik heb letterlijk terroristen aan mijn voordeur.

En NIEMAND doet er iets aan....!

Ik denk dat jullie ze ook in de praktijk hebben mogen ontvangen.
Dhr Kant?

Als jullie nog enig gevoel van eigenwaarde & fatsoen over hebben, schrijf dan een brief
aan de Ministers Spies & Opstelen en aan de Burgemeester van Bloemendaal waarin jullie aandringen
op het afsluiten van mijn ICC-rechtzaak... met het oog op behoud van veiligheid & economie.

Ik wil 5 miljoen euro  - belastingvrij - hebben -; ik zal mijn websites sluiten.

Desiree Stokkel

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