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Onderwerp:MH17 dader stemherkenning

Datum:Wed, 26 Apr 2017 09:02:23 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, info@vandergoen.nl,

antoinette.collignon@legaltree.nl, blijfdenkenaan@gmail.com, p.huijts@minaz.nl,

mwthehague@kln.gov.my, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov,

armeewaffen@vtg.admin.ch, info@anvr.nl, info@evofenedex.nl,

otp.informationdesk@icc-cpi.int

MH17,

Afghaan - oorlogsveteraan herkent stem dader MH17.

Wat verwacht ik?

Een race tegen de klok.

Kiev wil samen met USA de Donbass regio bombarderen:

NU - komende maanden.

Het doel is het Donbas-volk uitroeien door afsluiten van voorzieningen

als electriciteit  e.d.

Een Afghaan die dit proces afremt zal door Kiev niet worden gewaardeerd;

Kiev moet de EU te vriend houden... dus doen zij net alsof zij meewerken

aan de MH17.

Afghanen zijn geen betrouwbare bron.

Taliban - IS.

Sluwe distributie - strategie van terrorisme in EU.

Kiev heeft maar 1 doel:

EU-lid zijn ... en dit bereiken via de Navo, om ook Navo-lid te kunnen zijn.

Er is iets vreemds aan de hand.

EU vindt het goed dat Oekraine via de weg van geweld EU-lid wordt,

terwijl Turkije om dezelfde reden wordt vernederd en afgehouden.

Turkije is geen ICC-lid.

Persoonlijk heb ik het moeilijk mee dat NL door Kiev het Donbas-volk laat afslachten.

Ik ben megezogen in dit dossier... en ben nu gedwongen

'recht te vinden voor 298 mensen die door leugens over mijn ICC-dossier zijn gedood'.

Terwijl ik zelf zeer slecht behandeld word.

Dit doen zij om zichzelf en het ICC als MH17 dader buiten beeld te houden.

De waarheid komt vroeg of laat uit; dus het doden van die mensen is niet nodig.

Het vergroten van criminaliteit in NL, door Oekraïniers visum-vrij toe te laten in NL ,

is ook aan afleidingsmanouvre.

Ik verwacht dat het MH17 bos niet lang staat... als er meer geweld komt.
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With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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