
Onderwerp: Fw: AMK, Bestuur BureauJeugdzorg LucySchmitz foltert mijn gezin op verzoek van criminelen.
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From: desireestokkel
Sent: Friday, September 13, 2013 8:52 PM
To: loket@igz.nl ; info@amk-nh.nl ; helpdesk@advocatenorde.nl ; voorlichting@klpd.politie.nl ; voorlichting@rechtspraak.nl ; otp.informationdesk@icc-cpi.int ; info@njr.nl
Subject: AMK, Bestuur BureauJeugdzorg LucySchmitz foltert mijn gezin op verzoek van criminelen.

 

AMK, Inspec�eJeugdzorg, Poli�e, Rechtspraak, Advocatneorde, ICC,  NJR,

 

Bestuurder LucySchmitz van het BureauJeugdzorg NoordHolland - AMK - fotlert mijn gezin op verzoek van criminelen.

 

Iemand hee$ een melding gemaakt van kindermishandeling bij het AMK.

Het is onbekend wie dat is.

 

In mijn dossier kunnen er wel 1 miljoen personen zijn die - anoniem - melden.

Zelfs Alqadia, poli+ci, ondernmerns, criminelen...ed.

 

Iedereen die mijn website leest & videos bekijkt kan via het AMK mijn gezin folteren.

 

Het is folteren omdat het AMK mij jaren geleden het gebouw hee$ uitgetrapt toen ik melding maakte van mishandeling van mijn gezin door burgemeester, poli+e, ambtenaren, poli+ci.

 

AMK discrimineert naar maatschappelijke status.

Bepaalde personen in overheids-beroepen staan boven elke verdenking van kindermishandeling.

 

Hiervan heb ik melding gemaakt bij de Inspec+e voor de Gezondheidszorg.

 

Toen ik in mei2007 een rechtzaak tegen NL star2e bij het ICC, heb ik hiervan ook de Inspec+e Jeugdzorg een Cd toegestuurd.

Beves+gingsbrief van Inspec+e Jeugdzorg staan op mijn website.

 

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is nu schuldig aan vriendjespoli+ek & corrup+e.

 

Zij hebben mij wel/ niet gegoogled.

 

Op grond van het Folterverdrag weten zij dat zij geen rechtsposi+e hebben ten overstaan van mijn gezin.

 

Toch treiteren zij mij en mijn kinderen.

 

Ik heb bij het ICC een aanklacht ingediend tegen Bestuurder h2p://www.bjznk.nl - me LucySchmitz - wegens foltering van mijn gezin.

 

Een ander probleem is de inhoud van de brief.

Deze is crimineel.

Ik mag niet weten wie de hulpverlener is met wie ik een afspraak krijg.

Ik kan niet controleren of deze persoon een BIG-registra+e hee$...en dus een professioneel is.... of dat het  ongeschoolde +ran is....

 

 

Bovendien staat in de brief dat ik deze zaak niet mag publiceren.

 

Het is dus de bedoeling dat ik mijn gezin in s+lte laat folteren door AMK- BJZNK.

 

Ik weet niet wie erachter zit.

 

Ik weet wel dat het één grote criminele bende is bij AMK - BJZNH.

 

 

h2p://www.desireestokkel.nl

 

Voor bewijsstukken.

 

Desiree Stokkel

Donkerelaan 39

2061 jk Bloemendaal

 

h2p://www.desireestokkel.nl/

h2p://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

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