
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Sweder van Wijbergen regelt moord Fwd: Barbara Muller. Fwd: Mensenrechten.nl pleegt

Onopgemerkte Moorden in NL
Datum:Mon, 23 Feb 2015 13:14:10 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@zorgvoorkwaliteit.nu

Zorgvoorkwaliteit.nu

Sweder van Wijnbergen foltert mijn gezin en helpt rechters en parlement
bij het doden van mijn gezin.

www.desireestokkel.nl

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Barbara Muller. Fwd: Mensenrechten.nl pleegt Onopgemerkte Moorden in NL

Datum:Mon, 25 Mar 2013 11:55:40 +0100
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@barbaramuller.com

Barbara Muller,

Je moet nu even Héél nuchter worden!

Je kan niet gestraft worden voor het vondelingenhuis als je werkt vanaf
de Grondwet en het Folterverdrag.

Ga naar mijn website.
Bekijk al mijn videos op youtube.

en je weet HOE je moet denken & handelen.

Ik woon niet naast de deur, maar ik wil je wel helpen bij
'het   verzorgen van moeder & baby'.
Echt even zakelijk nuchter-zijn en volhouden op mijn site.

http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

Desiree Stokkel

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp:Fwd: Mensenrechten.nl pleegt Onopgemerkte Moorden in NL

Datum:Sun, 17 Mar 2013 16:12:59 +0100
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:b.baarsma@seo.nl, s.j.g.vanwijnbergen@uva.nl, bjacobs@ese.eur.nl

Barbara Baarsma, Sweder van Wijnbergen, BasJacobs,

Jullie assisteren Parlement,  Rechtspraak, Mensenrechten.nl en media bij het folteren & doden van
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burgers.
Jullie liegen constant en verdienen grof  geld aan het feit dat jullie de rechtzaak tegen NL bij  het
InternationaalStrafhof negeren.

Jullie zijn schuldig aan - misdrijven tegen de menselijkgheid -  poging tot moord op mijn lichaam,
nu jullie weigeren het Folterverdrag toe te passen
om de criminele werkwijze van parlement & rechtspraak te stoppen.

DesireeStokkel

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp:Fwd: Mensenrechten.nl pleegt Onopgemerkte Moorden in NL

Datum:Sat, 09 Mar 2013 12:04:26 +0100
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:communicatie@sp.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, info@pvdd.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, info@vvd.nl, D66@tweedekamer.nl,
bestuur@christenunie.nl, dwars@dwars.org, c.kohlmann@tweedekamer.nl,
info@socialealliantie.nl

Politieke partijen, Sociale Alliantie,

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp:Mensenrechten.nl pleegt Onopgemerkte Moorden in NL

Datum:Sat, 09 Mar 2013 10:32:35 +0100
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:knoops-advocaten <office@knoops.info>, e.r.van.de.haar@cpb.nl, E.R.Engelen@uva.nl,

voorlichting@rechtspraak.nl, voorlichting@raadvanstate.nl, voorlichting@klpd.politie.nl,
contact@jalal.tv, otp.informationdesk@icc-cpi.int, administratie@zzp-nederland.nl,
info@broodfonds.nl, info@njr.nl

Knoops, Engelen, CPB, ZZP, Jongeren, Rechtspraak, Ombudsman, Politie, Jalal.tv, ICC,

College voor Mensenrechten in NL pleegt Onopgemerkte Moorden.

Deze club zorgt ervoor dat de elite van NL burgers kan laten folteren, doden.... en de

moord kan laten lijken op zelfdoding of natuurlijke dood.

Mensenrechten.nl heeft mij in jan2012 een email gestuurd waarmee zij erkennen dat zij weten dat ik
de 1ste vrouw ben die tegen NL een rechtzaak is gestart binnen het Internationaalstrafhof.  Corrutpie
en poging tot moord via Rechtspraak.

Nu in maart2013, stuurt Mensenrechten.nl mij een email waarmee zij bewijzen dat zij alle personen
verbonden aan deze club helpen bij het laten verdwijnen van Bewijsstukken rond Onopgemerkte
Moorden.

Het betreft:
Nationale Ombudsman
Rechtspraak
Bescherming Persoonsgegevens
anderen.....

Ik had Advocaat Knoops al een email gestuurd in reactie op zijn mededeling in de Telegraaf over
Onopgemarkte Moorden.
Deze situatie kan alleen maar in een burgeroorlog eindigen omdat alle 225 parlementsleden
weigeren corruptie & moord via het MinVenJ te erkennen, onderzoeken en uit te bannen.

Alle politici negeren de gang van zaken op het ICC-lobbyplatform.

Hier komt bij dat de helft van de media weigert de waarheid te erkennen.
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http://www.desireestokkel.nl

http://www.nlfschool.com
/mensenrechtencollege.wil.MinVenJ.helpen.bij.folteren.doden.Hollanders.in.NL.maart2013.pdf

Mensenrechtencollege wil geen emails ontvangen die aantonen dat dit college politici, advocaten e.a.
helpt bij het folteren & dodoen van mensen.

http://www.nlfschool.com
/Mensenrechten.nl.gaat.door,met.folteren.doden.Hollanders.Rechtspraak.ICC.corruptie.30jan2013.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=XmNKO97n2fA

http://www.nlfschool.com
/Mensenrechten.nl.gaat.door,met.folteren.doden.Hollanders.Rechtspraak.ICC.corruptie.30jan2013.pdf

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp:Re: Advocaat Knoops helpt ICC.MinVenJ. bij folteren & doden burgers.

Datum:Sat, 09 Mar 2013 07:11:13 +0100
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:Info (College voor de Rechten van de Mens) <info@mensenrechten.nl>

Elsa van de Loo, Mensenrechtencollege,

U kiest ervoor om Minister Ivo Opstelten en anderen  te helpen bij het folteren & doden van mensen.

U bent een oorlogsmisdadiger.

Desiree Stokkel

Op 8-3-2013 15:55, Info (College voor de Rechten van de Mens) schreef:

Geachte mevrouw Stokkel,

 

Het College voor de Rechten van de Mens heeft uw email ontvangen. Gezien het feit dat wij uw
emails niet in behandeling kunnen nemen, verzoeken wij u vriendelijk ons van de mailinglist te
verwijderen voor de algemene emails welke u aan meerdere organisaties richt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Elsa van de Loo

Front Office

College voor de Rechten van de Mens

Kleinesingel 1-3

Postbus 16001

3500 DA Utrecht

T 030 888 38 88

F 030 888 38 83

M info@mensenrechten.nl

W www.mensenrechten.nl
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Van: desireestokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: vrijdag 1 maart 2013 13:18
Aan: drsmkat@yahoo.com; info@apkl.nl; Info (College voor de Rechten van de Mens);
info@argusoog.org; info@hijos.nl
Onderwerp: Fwd: Advocaat Knoops helpt ICC.MinVenJ. bij folteren & doden burgers.

 

Klokkenluidersonline, APKL, Mensenrechten.nl, Argusoog, Hijos,

-------- Origineel bericht --------

Onderwerp: Fwd: Advocaat Knoops helpt ICC.MinVenJ. bij folteren & doden burgers.

Datum: Fri, 01 Mar 2013 13:12:02 +0100

Van: desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:

helpdesk@advocatenorde.nl, voorlichting@rechtspraak.nl,
voorlichting@raadvanstate.nl, info@vvd.nl, info@pvda.nl, communicatie@sp.nl,
bestuur@christenunie.nl, info@pvdd.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
dwars@dwars.org, D66@tweedekamer.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl

Rechtspraak, Advocatenorde, Politieke Partijen,

-------- Origineel bericht --------

Onderwerp: Advocaat Knoops helpt ICC.MinVenJ. bij folteren & doden burgers.

Datum: Fri, 01 Mar 2013 12:56:01 +0100

Van: desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:

E.R.Engelen@uva.nl, e.r.van.de.haar@cpb.nl, knoops-advocaten
<office@knoops.info>, OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int>,
info@njr.nl

Ewald Engelen,  CoenTeulings,  Geert-Jan Knoops, InternationaalStrafhof,  NJR,

http://www.youtube.com/watch?v=H4-sgrfQF1Y

Ik heb een brief ontvangen van Advocaat Geert-Jan Knoops waarmee hij bewijst dat hij

het InternationaalStrafhof, Politici wil helpen bij het folteren & doden van burgers.

Knoops staat officieel geregisteerd als advocaat die werkt voor het ICC.

Op grond van de Grondwet, Advocatenwet, Verdragen mag hij de ICC-brief die ik op

22aug2012 heb ontvangen niet negeren = Knoops mag niet meewerken aan het negeren &

crimineel uitvoeren van het Statuut van Rome.

Dit doet hij nu wel = hij wil oorlogsmisdadiger zijn.

http://www.desireestokkel.nl

/Advocaat.Knoops.oorlogsmisdadiger.helpt.ICC.Politici.bij.moord.burger2013.pdf

http://www.desireestokkel.nl/Knoops.MinVenJ.MinBZK.Politieverhoor.25febr2013.pdf

http://www.desireestokkel.nl/ICCletterLawcase%20against%20NL.murderattemptOTP-

CR-407_07_002.pdf
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http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/other/WebListOfCounsel11122012Eng.pdf

 

 

www.desireestokkel.nl
www.nlfschool.com

http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

http://www.youtube.com/channel/UC_yG2DczSfLymcwkvEw9_vA?feature=mhee

when you don't want to receive my emails inform me on  d.e.stokkel@ziggo.nl
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***********************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ministerie van Veiligheid en Justitie.
***********************************************************************

 

***********************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ministerie van Veiligheid en Justitie.
***********************************************************************
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