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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 6 juni 2018 om 12:07
Aan: woordvoering@knp.politie.nl, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, info@jeugdzorgnederland.nl, Mariska Cheret
<M.Cheret@reclassering.nl>, communicatierijk@minaz.nl, info@rijksrecherche.nl, info@alfa-college.nl, facturen@alfa-
college.nl, cea.wilbrink@alfa-college.nl, educatie@alfa-college.nl, k.berends@alfa-college.nl, info@provinciegroningen.nl,
Schokkend Groningen <info@schokkend-groningen.nl>, Info <info@mboraad.nl>, Loket Onderwijsinspectie
<loket@onderwijsinspectie.nl>, info@nza.nl, info@brandweeraa.nl, info@ambulancezorg.nl, info@dsw.nl,
j.vangog@nvvp.net, centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl, info@njr.nl, info@sleepwet.nl, redactie@studenten.net,
"Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, ooggetuige@nos.nl, redactie@eenvandaag.nl, info@tammeling.nl, info@vo-raad.nl,
bakker@vereniginghogescholen.nl, info@windesheimflevoland.nl, info@hetfondsgroningen.nl

Alfacollege, dictatorMarkrutte, Politie, 
 
Als InterimMinisterPresident voor Nederland eis ik dat de Terreurtraining
wordt afgelast om reden van Nationale Veiligheid. 
 
Regiodirecteur Jan Berend van der Wijk is medeplichtig aan het 
Organiseren & Uitvoeren van Moord door: 
 

Markrutte
KoningWA - Maxima - MrPietervanVollehoven
Korpsleider Politie ErikAkerboom
Defensie-commandanten
Parlement
Rechtspraak-lobby. 

 
 Hij is een gewetensloos monster dat het voor elkaar heeft gekregen 
in de Elite-lobby een dekmantel voor Moord door Criminele rechters e.a. te vinden.

 
 
Er ligt een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen Markrutte - Koning - Politici - Politie
Korpsleider
- Criminele rechters  voor het Doden van Burgers in NL. 

 
Schoolbesturen in NL kiezen er voor om deze personen actief te assisteren bij het
stiekem doden van mensen in NL.
 
Op grond van het Folterverdrag  is het verboden voor Schoolbestuurders & Docenten 
 om mee te werken aan Folteren - Moord. 
 
 
Het Alfacollege weet dit; zij liegen tegen Ouders & Studenten over de Echte Nationale
Veiligheid in NL.
 

Maffia - terroristen weten dit.
 

Het Alfacollege trekt Criminelen naar zich toe met dit traumatiserend experiment
voor studenten. 

 
Het Alfacollege vraagt nu aan de Maffia om op de school  'mensen te komen
doden';
zodra de Dictatoren Politie weer weg is.... 

 

 Zwaar getraumatiseerde studenten:
 
 Studenten die de waarheid over geweld in hun leven verborgen houden voor de wereld,
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 zullen zwaar getraumatiseerd raken  en slechte studie-resultaten behalen. 
 
De Hulpverlening die wordt geboden is OOK Crimineel.
 
 Slachtofferhulp is een Criminele organisatie die Markrutte- Koning - Criminele rechters ook assisteert
bij het doden van burgers in NL...door bepaalde dossiers te weigeren. 
 
Slachtofferhulp discrimineert Slachtoffers, waardoor mensen gedwongen zijn rechtenloos te zijnn.
 
 
Zorgverzekeraars & Psychologen / Psychiaters / GGZ weigeren Wettelijke plichten uit te voeren 
tijdens hun relatie met de patiënt = zij weigeren daders van crimineel gedrag te stoppen.
 
Hulpverleners misbruiken hun patiënten als melkkoe. 
 
 
 
Meent de Regiodirecteur Jan Berend van der Wijk toch even Dictatortje te mogen spelen, 
 

zet ik hem in de gevangenis voor deelnemen aan Oorlogsmisdaden in NL. 
 

 
 En de Onderwijs Inspecteur zet ik ook in de gevangenis wegens het Organiseren van
Oorlogsmisdaden in NL.
 
 
Lees mijn websites met bewijsstukken.
 
 
 
--  
 
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

 

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.  

 

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

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

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

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

 

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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afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
 

mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl

