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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>

Bouwennederland = Criminele organisatie die Moord op Burgers / Faillisementen
regelt voor behoud DictatuurNL 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 17 januari 2018 om 16:07
Aan: info@bouwendnederland.nl
Cc: info@banktencate.nl, werkgeverslijn@awvn.nl, fsb@fsb.ru, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>,
Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.lahaya@maec.es, emb.hague@mfa.no,
embve.bebrs@mppre.gob.ve, communicatierijk@minaz.nl, communicatie@nhg.nl, pers@acm.nl, pers@ah.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, pers@fvd.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>,
ledenadmin@50pluspartij.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, sgp@tweedekamer.nl,
info@zeehaven.nl, info@detailhandel.nl, info@knb.nl, woordvoering@knp.politie.nl, sp@tweedekamer.nl, Provincie
Noord Holland <post@noord-holland.nl>, post@rijnland.net, info@metaalunie.nl, youngstartup@vps-nl.com,
info@brandweernederland.nl, info@broodfonds.nl, info@arubahuis.nl, info@ambulancezorg.nl, info@burgemeesters.nl,
info@raadslid.nu, ooggetuige@nos.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, perscontacten@huurcommissie.nl,
contact@anp.nl, redactie@studenten.net, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, "Redactie AD.nl" <internet@ad.nl>,
solliciteren@dsw.nl, h.hanemaaijer@minez.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, info@matafbouw.nl,
secretariaat@vissersbond.nl, service@milieudefensie.nl, cobouw@vakmedianet.nl, sjoerd@puurflow.nl,
apeldoorn@vanbruggen.nl, onderwijs@cnv.nl, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, onderwijs@digiloket.nl, pr@onexim.ru, pr@tabriz.ru, juridisch@thuiswinkel.org,
info@windesheimflevoland.nl, klantenservice@beslist.nl

Ambassade, RepubliekNL, 

Mijn geduld met Bouwend Nederland is op. http://www.bouwendnederland.nl/instroom

Het is een Moordenaarsclub die niet wil veranderen. 

Er ligt tegen MaximeVerhagen een InternationaalStrafhof; hij wil Nederlanders via
de ICC-Ambassade-lobby folteren - doden. Mij, al is dit nog niet gelukt!

Het gaat niet alleen over mij; het gaat over al die mensen in NL die in Rechtenloosheid - Armoede
leven.

Het gaat over Valse-EU-besluitvorming die voor Balkenende & co + Rutte & Co in DictatuurNL
wordt genomen; ook als daardoor NL-bedrijven veel geld verliezen - failliet gaan - emotionele
problemen komen. 

Het gaat over het moedwillig Werkloos houden van ruim 1 miljoen burgers in NL; die gedwongen
zijn in rechtenloosheid & Armoede te blijven overleven . 

Het gaat over het feit dat BouwendNederland de Moordende Koninklijke familie steunt; 
terwijl de Ambassade-lobby..... deze Oorlogsmisdadiger belachelijk maakt.... met uitnodigingen /
taken. 

Ik ben woedend!

Van Visserij - Bouw - ICT  heb ik geen verstand, maar ik weet wel HOE mijn RepubliekNL
wordt misbruikt 
naast DictatuurNL... en vooral ook HOEVEEL Belastinggeld verloren gaat aan het in stand
houden 
van DictatuurNL. 

De EU is begonnen met het TESTEN - TREITEREN van Holland; 
RepubliekNL bestaat al 1 jaar in de Ambassade-lobby, 
terwijl Balkenende & co + Rutte & co dit rechtsfeit negeren voor persoonlijk gewin. 

Wat doet Dictator FransTimmermans voor het Hollandse volk binnen de EU? NIKS...

http://www.bouwendnederland.nl/instroom
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Vandaag is er weer een Staaltje 'ik schaam mij dood voor Holland gaande in het parlement'.

De Grondwet DictatuurNL moet worden gewijzigd omdat de Gekozen Burgemeester er moet
komen. 

In de ICC-Ambassade-lobby bestaat het opeisen van de Gekozen Burgemeester + Gekozen
MinisterPresident + 
Opruimmacht voor de burger op lokaal niveau al vanaf 18nov2016. 

Hoeveel miljard blijven Politici - Koning - Bestuurders - Burgemeesters - Wethouders - Politie -
Defensie
verspillen aan dit soort NEP-politiek? 

Hoeveel miljard mogen de fascistische NOS - NPO - Persgroep - RTlL - TMG nog verspillen? 

Werkgevers  - Bestuurder in NL hebben de Sociale Intelligentie van een watervlo,
misschien nog minder.

Het besef dat het bouwen van fascisme online - in zicht van de allerergste criminelen - leidt 
tot totale ondergang van Holland, bestaat niet in de hoofden van machthebbers.

Dit zijn geen machthebbers, het zijn psychopaten. Genietend van de jacht & vrijheid tot moord. 
 

BouwenNederland gaat er nu uit!

Zij brengen Criminelen vanuit het buitenland naar NL-bedrijfsterreinen. 

Dit komt doordat zij Liegen over de Echte ICC-Ambassade-lobby in NL.

Zo'n club mag niet onder leiding staan van Bestuurders die het NL-volk uitlachen - failliet maken -
doden. 

Wat nu? 

Ik heb Tencatebank de opdracht gegeven RepubliekNL op te eisen, voor behoud van NL.
RepubliekNL vanaf 18nov2016 + Dictatoren uit de Bureacratie + Opgeschoond parlement +
Eigen macht over Rechtspraak. 

Dus: de geheime ICC-Ambassade-lobby die al 3 jaar leeft met RepubliekNL wordt bekend bij het
totale volk in NL. 

De machtsmisbruik van parlement - koning - kiesraad - rechtspraak - advocatuur - onderwijs,
stopt. 
 

Als dit nu niet gebeurt, gaan niet alleen de Vissers onnodig failliet; 
blijven niet 1 miljoen burgers onnodig werkloos... 
Dan wordt NL over genomen - door de Superrijken uit het buitenland, 
die NL omzetten in een nieuw soort Dictatuur -. 

En ik ben dan gedwongen nog 20 jaar - tot mijn 72 leeftijd - 
InterimMinisterPresident binnen de Ambassade-lobby te blijven. 

Hierin heb ik geen zin!
In Nederland bestaat geen ruimte voor Sociaal Intelligente vrouwen. 
Sociaal Intelligente vrouwen worden gek getreiterd & gedood in Holland. 

Het is Tijd 'om de Dictatoren het gebouw uit te trappen'. 
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Wen er maar aan; 
hiermee ga ik door totdat Holland formeel voor ELKE BURGER een Openbare Republiek is.

Ik heb geen zin meer in die alles-verslindende Dubbele Lobby. 

Thuiswinkel.org... als spijt van jullie DictatuurNL-corruptie; misstap vorige week? 
Was niet zo slim.... Dit hadden jullie kunnen weten!

--  

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 

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl

