
Onderwerp: Fw: ONL werkt op gelijke wijze als MKB, SER, VNONCW
Van: "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 8-10-2013 8:26

 

 
From: desireestokkel
Sent: Tuesday, October 08, 2013 8:24 AM
To: info@onl.nl ; secretariaat@osghugodegroot.nl ; pers@amsterdamsetoekomst.nl
Subject: ONL werkt op gelijke wijze als MKB, SER, VNONCW

 

ONL,

 

Waarom ben ik verwijderd van de Website van ONL?

 

Afgelopen maand heb  ik vele emails gestuurd en videos gemaakt voor Agendapunten.

 

Betekent dit dat ONL – gelijk aan Ser, VNONCW & MKB – burgers voorliegt, treitert & vermoord?

 

 

Desiree Stokkel

 

 
From: desireestokkel
Sent: Monday, October 07, 2013 9:45 AM
To: info@onl.nl ; secretariaat@osghugodegroot.nl ; pers@amsterdamsetoekomst.nl
Subject: ONL moet eerst ICCrechtzaak stoppen ter beschreming van NL-economie

 

ONL, ErikVan ‘t Zelfde & Co, MichielStapper,,

 
http://www.youtube.com/watch?v=C8vURN_yHTM&feature=c4-overview&list=UUbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ
 
 
ONL, Hans Biesheuvel,
 
ONL  start  met website & Youtube.
 
Het van belang voor het succes van ONL om het Internationaal Strafhof en Ministers te dwingen de rechtzaak die ik tegen NL ben gestart in mei 2007 af te sluiten met een Schikking & Schadevergoeding.
 
Doen jullie dit niet, zal ONL worden weg-gechanteerd.
 
En nog wel het meest via de Advocatenorde, HCSS, RaadvoorRechtspraak, Universiteiten.
 
Momenteel betaalt NL mee aan de oorlogsvoering van buitenlandse Presidenten.
 
Via de ICC-chantages dwingen buitenlandse investeerders NL-bedrijven, Politici, Rechterlijke macht , Advocatenorde, Universiteiten illegale oorlogen te steunen.
Dit steunen bestaat vnl uit 'negeren van wettelijke verplichtingen'.
Dus het boven de wet houden van machthebbers.
 
ONL kan geen Nieuwe economie, Nieuwe Bureaucratie bouwen zolang de ICC-rechtzaak tegen NL  open blijft...en het volk hiervan niets weet.
 
Burgers weten niet HOE zij worden geofferd aan buitenlandse contracten.
Zij begrijpen ook niet dat NL binnen een paar jaar van de landkaart is afgeveegd, door chantage.
 
 
Zodra het birefpapier van ONL binnen is, moeten jullie een brief schrijven aan ICC, MInVenJ, MinBZK, MinAZ, MinBuZa.
 
Hierin eisen jullie de afsluiting.
 
Ook moet een  korte video komen op de ONL-site waarin afsluiting wordt geeist.
 
Hiermee voorkom je aanvallen van terroristen op ONL.
 
http://www.desireestokkel.nl
 

Desiree Stokkel
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