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Belastingzaken, schoolkosten, ziektekosten zoon Luther & internationaal strafhof

Geachte heer W. de Gelder,

U verwijt mij dat ik mijn belastingzaken niet regel voor het jaar 2008, terwijl u mijn brieven aan de 
gemeente Bloemendaal - waarin ik deze zaken wel regel - negeert.

Over de maand december 2007 heeft u opnieuw 445 euro aanvullende WWB uitbetaald, wat impliceert 
dat u opnieuw ten onrechte belastinggeld van mijn WWB heeft afgetrokken.
U mag alleen kinderalimentatie op de WWb verminderen.

Ik verzoek u per direct 300 euro schoolkosten aan mij uit te betalen.
Ik kan mijn rekeningen niet meer betalen. Wij hebben nu geen geld voor voedsel meer.
Bovendien moet ik 1 februari 2008 opnieuw 316 euro aan overblijfkosten aan de St. Theresiaschool 
betalen.
Totale schoolkosten zijn bijnaa 800 euro - inclusief schoolkamp voor groep 8 -. Dit negeert u.

Ik wil graag weten of u voor mijn zoon Luther Algra de Eigen Bijdrage AWBZ-kosten voor kindertherapie 
vergoed.  Op 21 janauari 2008 start deze therapie bij het Lorentzhuis.
Per consult moet ik ongeveer 15 euro bijbetalen.
Het exacte bedrag zal ik op 21 jan 2008 horen.

Aan het ICC,

U behandelt mij te veel als politica en te weinig als slachtoffer van oorlogsmisdaden in Europa-Nederland.
Ik ben geen politica en wil dit ook niet zijn!

Wat leg ik Afghanistan uit....., over de werkwijze van het ICC?

Ik stuur u nog Nieuwsbrief okotber 2007 van de gemeente Bloemendaal toe.
● Belastingzaken 2008: Bloemendaal verdomt het om mijn zaken af te handelen
● Schuldenhulpverlening: Bloemendaal brengt mij voor de lol in diepe schulden
● Bijzondere bijstand: Dit wordt toegekend op grond van persoonlijke willkeur van de ambtenaar
● Activeringspremie part-time arbeid: Ik werk erg hard aan de ICC-rechtzaak als Slaaf m/v zonder 

arbeidsrechten
● Declaratie culturele activiteiten: Ik krijg geen geld voor sport voor mijn kids. Noch voor 

kinderopvang....
● Schoolkostenregeling: Afgelopen jaren heeft Bloemendaal wel 300 euro uitbetaald, nu verzinnen 

zij smoezen om betaling uit te stellen.
● Clïentenraad? Ik ben niet welkom, ik ben te zakelijk...

Oké. Ik lees op de ICC-site dat ICC nieuwe rechters inaugureert eind januari 2008.
Ik wil een Aziatische - én Europese rechter die mijn dossier afhandelt = minder vriendjespolitiek tussen 
EU-rechterlijke macht en politiek.

Vriendelijke groet,
desiree stokkel


