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Meer geld Forenische Klinieken = DictatuurNL uitbouwen + Stiekem burgers vermoorden 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 14 juli 2018 om 11:25
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@nza.nl, info@dsw.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, ingrid@wongworks.nl,
donateurs@fondsslachtofferhulp.nl, info@diekstravanderlaan.nl, receptie@richardkorver.nl, receptie@nieuwspoort.nl,
e.thomas@tdnl.nl, w.geertsen@vandijkadvocaten.com, info@langzs.nl, info@wijzijnproud.nl,
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, rechtsmedizin@medizin.uni-leipzig.de, iac@ieb-ipa.org, contact@republikeinen.nl,
contact@robotics-openletter.eu, Contact <contact@business-humanrights.org>, consular_epbaj@mrecic.gov.ar,
conchicago@sre.gob.mx, CONTACT@theblacksea.eu, Stop the War Coalition <filmunit@met.police.uk>, Hello
<hello@scottishhumanrights.com>, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Kofi Annan
<media@kofiannanfoundation.org>, webmaster@africa-union.org, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>,
hadgen@had.gov.hk, PH Embassy Belgium <brusselspe@gmail.com>, bruxelas@mne.pt, brussels@ilo.org,
etui@etui.org, brxemb@mofa.gov.iq, brussels@mofa.gov.qa, info@feministpress.org, KBO Overijssel <info@kbo-
overijssel.nl>, zuidholland@pzh.nl, woordvoering@knp.politie.nl, service@milieudefensie.nl, info@taxeco.nl,
info@tammeling.nl, info@sleepwet.nl, sjoerd@puurflow.nl, redactie@passendonderwijs.nl, redactie@studenten.net,
info@ovrotterdamzuid.nl, info@ondernemersvooreengezondamsterdam.nl, persvoorlichting@aedes.nl, info@raadslid.nu,
ambsec.denhaag@esteri.it, visa_leg@iranianembassy.nl, info@lcr-suwi.nl

RepubliekNL, Ambassade, 
 
Het volk moet geloven dat de Forensische Klinieken ruim 28 miljoen euro
krijgen voor meer personeel, tot 2021. 
 
Leugen!  Klinieken krijgen geld om Rutte & co aan de macht te houden.
 
In ruil hiervoor moeten zij Deelnemen aan het folteren - doden van
burgers in NL.
 
 
Het Volk op de straat heeft niet meer Nationale Veiligheid. 
 
 
Forensische Instituten - Psychiaters/  psychologen - Zorgverzekeraars 
 
werken ACTIEF mee aan de Moordpraktijken van de Koning - Politici - Criminale rechters. 
 
 
 En deze constructie blijft bestaan. 
 
 
De directe leefomgeving van de Forensische Klinieken blijft dus 
'levensgevaarlijk voor het volk'. 
 
 
 
 
--  
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.
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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/

https://www.mequhi.com 
 
 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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