
Onderwerp: Curacao-government Fwd: Donner & co/Iran/ Internationaal Strafhof

Van: "d.e.stokkel" <d.e.stokkel@online.nl>

Datum: 6-10-2011 9:27

Aan: info@curacao-gov.an, directie@amigoe.com, redactie@amigoe.com, web@telecuracao.com

Curacao-government - Gerrit Scho�e--,  Amigoe-news, TeleCuracao,

There is a lawcase against Ru�e, Donner, Wilders, Opstelten and many others within the

Interna�onal Criminal Court.

Read the file on www.desireestokkel.nl

We've got growing corrup�on in NL, only to keep NL-poli�cians out of the prison of the Interna�onal Criminal

Court.

Read www.nlfschool.com ..Link under my photo = founder nlfschool.com

Curacao, when you tell your people the truth about the corrup�on within ICC

and how ICC protects NL-poli�cians,

you will have all the power you need to build your own country...

without the criminal ac�vi�es of Donner, Ru�e, Rosental & NL-MPs.

Desiree

-------- Originele bericht --------

Onderwerp:Fwd: Donner & co/Iran/ Interna�onaal Stra.of

Datum:Wed, 07 Sep 2011 11:03:29 +0200

Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>

Aan:kooij@vno-ncw.nl, heijl@vno-ncw.nl, info@mkb.nl

VNO-NCW, MKB,

Als u niet zo corrupt zou zijn, had Iran uw website niet gehacked.

Desiree Stokkel

-------- Originele bericht --------

Onderwerp:Donner & co/Iran/ Interna�onaal Stra.of

Datum:Tue, 06 Sep 2011 09:44:01 +0200

Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>

Aan:sales@diginotar.nl, info@nrg.eu, dip@mid.ru, info@d66.nl, info@pvda.nl, info@pvv.nl,

tweedekamer@sp.nl, cda.publieksvoorlich�ng@tweedekamer.nl, info@vvd.nl, info@groenlinks.nl,

info@christenunie.nl

Diginotar, Kerncentrale Pe�en, Kremlin - Dmitri Medvedev -,  Poli�eke par�jen,
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Diginotar.

Ik ken Iran inmiddels wel; binnen 1 maand hebben zij de nieuwe veiligheidscer�ficaten

van Donner & co gehacked.

Ik wil getuigen in de rechtzaal voor Diginotar, om te bewijzen HOE crimineel Donner & co zijn.

Onze parlementsleden laten bedrijven opze�elijk failliet gaan om zichzelf uit de

gevangenis van het Interna�onaal Stra.of te houden.

Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl

-------- Originele bericht --------

Onderwerp:Fwd: Downingstreet 10 socializes with AlQaida; Nato/USA triggers terrorism London2012

Datum:Sat, 03 Sep 2011 07:37:18 +0200

Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>

Aan:sales@diginotar.nl, info@nrg.eu

Kerncentrale Pe�en & Diginotar,  

Kerncentrale Pe�en...u weet nog heel goed wie ik ben.

Ik ben degene die  die zowel tegen Iran als Pe�en heeE gezegd:

'Jullie moeten gaan samenwerken om medische isotopen te produceren'.

Pe�en is afgereisd naar Iran, maar de Russen & Fransen hebben een deal met Iran afgesloten.

Diginotar...u moet even s�ekem in gesprek met Kerncentrale Pe�en.

Iran treitert NL...omdat het Interna�onaal Stra.of een rechtzaak tegen NL sinds 1 mei 2007

weigert af te handelen.

Lees de brief van 1 mei 2007...en de volgende in de middelste kolom.

Dan weet u dat u doorNL-poli�ci wordt misbruktk als dekmantel voor hun 'misdrijven tegen de menselijkheid'.

We krijgen zeer binnenkort oorlog in EU, omdat NIEMAND de waarheid over Int.Stra.of, EU, VN, Navo

en onze Hollandse poli�ci & hun adviseurs uitgebreid in de media bespreekt.

En..alhoewel advocaten Knoops & Weski op mijn site staan, laten zij mij folteren door NL-poli�ci & Int.Stra.of.

Ik heb hulp nodig om oorlog in EU te voorkomen!

 

U heeE mij hulp  nodig om rampen te voorkomen.
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Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl

when you don't want to receive my emails inform me on

d.e.stokkel@online.nl
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