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Van: "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: dinsdag 8 oktober 2013 11:35
Aan: <secretariaat@osghugodegroot.nl>
Onderwerp: Erik Van 'T zelfde kiest partij voor moordenaars Fw: VPRO Tegelicht liegt & saboteert Superschool 

Hugo de Grootschool Erik Van 't Zelfde
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Erik van ‘t Zelfde,

Je kiest dus partij voor politici die juridisch aantoonbaar gezinnen folteren & doden?

Desiree Stokkel

From: Marian van Deursen
Sent: Tuesday, October 08, 2013 11:23 AM
To: d.e.stokkel@ziggo.nl
Subject: uitschrijven

L.S.

Wilt u mij uit uw mailinglijst halen.

Bij voorbaat hartelijk dank

Met vriendelijke groet,

M. van Deursen

From: desireestokkel
Sent: Tuesday, October 01, 2013 10:03 AM
To: secretariaat@osghugodegroot.nl
Subject: VPRO Tegelicht liegt & saboteert Superschool Hugo de Grootschool Erik Van 't Zelfde

Erik van ‘t Zelfde,

Bekijk deze video.



Het is je lifesaver.

Ik ben straatarm, dus kan niet eenvoudig & veel  reizen naar Rotterdam, maar ik denk dat wij een 

keer moeten praten.

https://www.youtube.com/watch?v=v2ONFpgJrGg&feature=c4overview&list=UUbRO9u

TupdS0MQuHJ7nYQQ

De VPRO saboteert het goede werk van de Superschool Hugo de Groot school in Rotterdam., 

directeur Erik Van't Zelfde.

VPRO weigert de criminele werkwijze van Burgemeester Aboutaleb aan het volk uit te leggen.

Ik ben als 1ste NLvrouw een rechtzaak tegen Aboutaleb en Balkenende & co gestart bij het 

Internationaal Strafhof.

Balkenede & co ... en Rutte & co vinden het goed dat lokale besturen de autoriteit van de rechter 

niet erkennen.

Burgemeesters, ambtenaren, politici, advocaten, rechters mogen stieken gezinnen folteren & 

vermoorden binnen vast opgezette structuren voor deze praktijken.

Alle 225 parlementsleden werken hieraan mee.

Aboutaleb mag dus helemaal geen Burgemeester zijn volgens het folterverdrag.

Publieke Omroep  VPRO  weigeren deze waarheid met juridische bewijsstukken aan het volk uit te 

leggen voor eigen belang van BNers.

Gevolg is dat een goed initiatief als de Hugo de Groot school niet in het juiste tempo kan bouwen 

een Betere kwaleit van Onderwijs.

Het Internationaal Strafhof = Hoofdkantoor Internationale Witteboordencriminaliteit.

Dus, er is altijd een geheime lobbyist die het werk van de Vernieuwers van ons NL saboteren voor 

geld, macht of moordlust.

http://www.desireestokkel.nl

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2013/september/superschoolvprogids.html

Desiree Stokkel

Donkerelaan 39
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2061 jk Bloemendaal

http://www.desireestokkel.nl/

http://www.youtube.com/channel/UCbRO9uTupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

when you don’t want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
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