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Schoolgebouwen in RepubliekNL-wet voor zelfstandige besluitvorming scholen 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 8 februari 2018 om 07:24
Aan: info@mendelcollege.nl
Cc: onderwijs@digiloket.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>, k.vaneerde@minocw.nl, Stichting
leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, info@poraad.nl, info@poinactie.nl, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, iac@ieb-ipa.org, info@pensioenfederatie.nl, knaw@knaw.nl,
Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, Press <press@princes-trust.org.uk>, pr@onexim.ru,
pressa@sobchakprotivvseh.ru, visa_leg@iranianembassy.nl, webmaster@africa-union.org, info@burgemeesters.nl,
info@raadslid.nu, info@wethoudersvereniging.nl, communicatierijk@minaz.nl, communicatie@nhg.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl

Scholen - Ondernemers - Ambassades in RepubliekNL, 

De kwaltieit van het onderwijs is uitermate slecht in Nederland.

School-bestuurders & Docenten hebben er geen enkel probleem mee om
Parlementsleden - Koning - Criminele rechters - Gemeentebestuurders te 
assisteren bij het folteren - doden van burgers in NL.

De Kapsonis van de Hollanders staat in het buitenland hoog op de hitlijst;
er komt een Nieuwe Economische Crisis aan... omdat DictatuurNL dit zo wil!

 
Niet alleen de gewetensloze Hollander wil van 2 bordjes eten: DictatuurNL + RepubliekNL.
Ook buitenlanders willen misbruik maken van de Gaten in de Wet, aangemaakt door
een 100% corrupte Rechtspraak - Politiek - Defensie. 

Wat denken jullie dat Koning WA en massamoordenaar Madam Maxima gisteren
te horen hebben gekregen in China? 

Wat denken jullie dat de Chinezen in NL bespreken, wetende dat zij Half Giethoorn 
al hebben opgekocht? 

Zolang het Onderwijs de DictatuurNL steunt, kunnen 'Pensioenfondsen - Investeerders
geen onbeperkte toegang krijgen tot de Schoolgebouwen in NL. 

Personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart kunnen zich niet met een nieuwe
Financiële Constructie voor de financiering van Scholen bezig houden = zij trekken Gewetensloze
Investeerders aan. 

En dan is er nog iets... 'De Hollandse Zaken-persoon wil geliefd zijn = NL geeft haar Eigendommen
bijna kado aan het buitenland.... om de DictatuurNL maar overeind te kunnen houden'. 

Woningcorperatie geeft oud gebouw gratis aan Qatar die er ruim 50 miljoen op verdient!
Een niet-Luie- Gewetensloze Hollander had er dus ook 50 miljoen aan kunnen verdienen.
De Woningcorperatie of Gemeente, bijvoorbeeld. 

Wat wel kan = Alle Koopcontracten - Huurcontracten - Contracten voor Onderhoud van
Scholen 
worden afgesloten in RepubliekNL 

= Grondwet RNL + Arbitragerechtbank beschermen Machtspositie Scholen in de Gemeente
- Provincie - Landelijk tegen 'kwaaadwillende opkopers'. 



8-2-2018 Gmail - Schoolgebouwen in RepubliekNL-wet voor zelfstandige besluitvorming scholen

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=bl_skMllyzo.nl.&view=pt&search=sent&th=1617416831fba9ad&siml=1617416831fb… 2/2

 En nog over....   De Inhoud van het Onderwijs moet Nu worden geupgrade, niet over 10
jaar. 

Holland heeft al een Giga-ontwikkelingsachterstand, door Gewetensloosheid + Juridische Luiheid
+
Moordzucht bij de Bevolking. 

Er komt nu  een Generatie Volwassen Kinderen aan die weten 'dat de Schooldirecteur + Docent
hebben meegwerkt aan het Bouwen van DictatuurNL.... terwijl zij aan de kinderen les gaven'.

Die er dus vor gezorgd hebben dat Criminele Rechters decennia-lang Crimine Politici aan de
macht
hebben gehouden... en de rechtsositie van het Kind hebben vernietigd!!!!!

Zo laag is het Nederlandse Onderwijs.     
 

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 - Provinvicie 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/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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