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Walburg de Jong,

U voelt zich beledigd door het feit dat ik u probeer te waarschuwen

voor de gevolgen van 'zaken doen met politici waarvan nu absoluut

vast staat dat zij schuldig zijn  aan 'misdrijven tegen de menselijkheid''.

U kunt de harde juridische realiteit niet plaatsen, accepteren en omzetten

in 'zelf-bescherming voor hulpverleners bij zelfdoding ouderen'.

Dit is uw keus.

Ik vind het jammer, omdat ik absoluut zeker weet dat er nu mensen

tenonrechte in de cel worden gezet.

U gelooft Professoren Recht...met wie u samenwerkt... in plaats van mij...

Het zijn wel deze professoren die mensen als ik doebewust laten

folteren & doden door politcia...e.a.

Ik zie dit als gemiste kans voor NVVE.

U heeft blijkbaar ook niet begrepen dat mensen als Koning Elizabeth Buckingham palace

& Advocaat G.J., Knoops mijn juridische activiteiten goedkeuren zolang ik echt mensenlevens probeer te redden.

Ik publiceer deze email op www.desireestokkel.nl

U hoort niets meer van mij; kom achteraf ook niet zielig doen.

Ik zal u niet helpen, ook niet als ik dit nog wel kan op grond van mijn kennis. 

Desiree Stokkel

Op 7-6-2010 11:38, Walburg de Jong schreef:

Geachte mevrouw Stokkel,

U heeft ons een aantal e-mails en een brief + cd-r gezonden.

Wij stellen uw berichten niet op prijs. Wij zullen op eventuele verdere correspondentie uwerzijds niet ingaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

  Walburg de Jong
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