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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

5 november 2002

Samenvatting dossier voor de rechter

5 februari 2002, brief aan aemeente Bloemendaal ~..

Ik constateer dat ik eind januari 2002 geen bijzondere bijstand gekregen'
heb voor de peuterspeelzaal voor mijn dochter Cician. De kosten zijn
132,00 euro per maand, te betalen tjm september 2002.
Dhr. J.W.D. van Deutekom van de Sociale Taakgroep van Bloemendaal
ontvangt hierover van mij een brief.

a Fout
Bloemendaal heeft mij verkeerd voorgelicht, ook ontbreekt schriftelijke
informatie op grond waarvan ik had kunnen weten hoe te handelen.
Niemand heeft mij verteld dat ik voor het jaar 2002 opnieuw een
aanvraag voor bijzondere bijstand voor kinderopvang moet indienen.

1 Maart 2002, brief aan Bloemendaal
Bloemendaal heeft niet gereageerd op mijn brief van 5 februari 2002.
Ook over de maand februari krijg ik geen kinderopvang uitbetaald. Van
Deutekom krijgt opnieuw een brief van mij.

7 Maart 2002, aesDrek 00 het stadhuis
op het stadhuis heb ik een gesprek met Van Deutekom. Ik vul een nieuw
aanvraag formulier in voor bijzondere bijstand voor kinderopvang.

e Van Deutekom vraagt mij of ik mijn studie aan de Open Universiteit kan
en wil stroomlijnen in een officieel studietraject van de overheid. De
Gemeente Bloemendaal krijgt extra geld van het Rijk als ik wil deelnemen
aan het traject dat gericht is op uitstroom uit de ABW.
Sinds ik leef van een ABW-uitkering wil ik Rechten studeren. Voordat ik op
8 januari 2001 een ABW-uitkering kreeg toegekend, studeerde ik
psychologie aan de OU, maar door te veellevensgebeurtenissen, had ik
genoeg van de psychologie en ben aan Rechten begonnen. Dit wordt mij
niet echt gegund omdat ik verplicht ben tot het maken van
avondtentamens, terwijl ik geen kinderopvang kan vinden en ook het
openbaar vervoer hoogst onbetrouwbaar is. Dit leg ik uit aan Van
Deutekom. Ik probeer de OU zover te krijgen dat ik overdag tentamen
mag maken. Voor deelname aan het traject, lever ik op het stadhuis en
studieplan in.
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14 maart 2002, aesprek OP ~adhui§.
Van Deutekom en ik bespreken het studieplan in relatie tot mijn
persoonlijke omstandigheden. Ik kan mijzelf laten inschrijven bij de
kinderopvang Les Petits, de gemeente subsidieert. Gebruik maken van
een gastouder - als deze al te vinden is - kan niet, omdat Bloemendaal de
kosten niet mag vergoeden van het Rijk. Later meer over deze
persoonlijke omstandigheden.

14 April 2002, ik bel Van~ :-

Ik heb geen enkel bericht ontvangen sinds het gesprek van maart, dus bef
ik het stadhuis.

16 A ril 2002 ik lever het contract Studietra-ect in
Het contract voor het Studietrajectplan lever ik persoonlijk in op het
stadhuis. Ook lever ik een kopie van het inschrijfformulier voor
kinderopvang in. Voor de inschrijving heb ik 23 euro zelf betaald.8
Fout
Van Bloemendaal hoor ik niets meer. Ook krijg ik geen bijzondere bijstand
toegekend voor de kinderopvang terwijl ik wel maandelijks de rekening
van 132,00 euro moet betalen van de ABW.

8 Mei 2002, mijn brief aan Bloemendaal
Ik ben kwaad, omdat ik nog immer geen geld voor de peuterspeelzaal heb
ontvangen.

e

Mijn persoonlijke omstandigheden
Mijn leven is geen feestje. Zelf ben ik als kind zeer zwaar mishandeld door
mijn ouders, dus kan ik geen contact met hen onderhouden. Ook mijn
broer zie ik niet meer; hij is in kindertehuizen opgevoed tot crimineel.
Ikzelf ben door mij ouders het ziekenhuis is geslagen op mijn 2de jaar, op
mijn 18de lag ik in het ziekenhuis naar een poging tot zelfmoord. Ik ben
opgegroeid als werkend kind van een middenstander. Mijn ouders waren
gescheiden door problemen rond de zaak, maar zochten elkaar toch op,
met desastreuze gevolgen voor mijn broer en mij. Vanaf de pubertijd
werd lichamelijke mishandeling omgezet in psychische terreur. Ook
speelde het faillissement van de zaak. Ik werd er volledig in meegezogen.
Tot aan mijn 25ste jaar heb ik geprobeerd 'iets goeds' met mijn familie tot
stand te brengen. Dit ging niet, zij waren mijn leven en werk aan het
beschadigen. Ik heb in 1989 elk contact moeten verbreken.

In 1992 ben ik getrouwd. Dit werd een moeilijk huwelijk, door jarenlange
ongewenste kinderloosheid en een partner die 'in de war raakte' en steeds
sadistischer werd. Ik heb het één en ander niet tijdig voorzien. Te Laat!
Op 12 september 1996 is mijn zoon Luther geboren, mij.n dochter Cician is
geboren op 17 september 1998.
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19 Oktober 1999 ben ik officieel gescheiden. Hieraan moest de psychiater
te pas komen, omdat mijn ex-partner niet wilde meewerken aan een zo
eenvoudig mogelijke echtscheiding. Hij wilde de grootst mogelijke ramp
creëren. Zelf wilde hij geen beslissingen nemen - of verantwoordelijkheid
dragen voor zijn keuzes - dus weigerde hij mee te werken en wilde de
rechter zijn leven laten bepalen. Uiteindelijk heeft hij toch meegewerkt
aan een supersnelle echtscheiding. De kids zijn van mij. Zij gaan 6 van de
30 etmalen per maand naar hun vader. Ook proberen wij de helft van de
vakanties de kids bij hun vader te laten doorbrengen. Aanvankelijk ging
dit helemaal niet goed, de vader kon de kids niet zo goed aan. Nu gaat
het stukken beter. Deze zomer zijn zij zelfs 4 weken bij hun vader
geweest en zij voelden zich er goed bij!

~.

-
Omdat ik geen familie heb, is het leven voor mij dus vrij zwaar. Hier komt
bij dat ik van een duur huurhuis in Bloemendaal na de echtscheiding zo
snel mogelijk moest verhuizen naar een goedkoop huurhuis om niet in de
financiële problemen te geraken. Het was belangrijk dat mijn kids op de
ST. Theresia school zouden blijven. Met Luther ging het niet goed. De
Jeugdzorg die ik voor hem heb gekregen was uitermate slecht. Dit kan ik
bewijzen, maar in de lijn van deze rechtszaak lijkt het mij niet
noodzakelijk. De huisarts is de enige die goed voor mij is geweest. Mijn
buren wilde niets van mij weten omdat ik 'ging scheiden, een.
inkomensdaling doormaakte en juist omdat mijn leven als zo'n hel was'.
Ik werd overgoten met schijnheiligheid, maar mij of mijn kids 'even
helpen' wilde niemand. De verhuizing naar een krot kon ik dus alleen
doen, evenals het krot bewoonbaar maken. In Bloemendaal is het
gebruikelijk dat inwoners geld genoeg hebben om anderen in te huren die
verhuizen, verbouwen, of andere ondersteuning bieden. Ik heb geen
gezellige Familieverhalen of geld, dus lig ik eruit! Ik moet alles zelf doen!

e
Op het schoolplein zeg ik tegen ouders altijd; 'ik kan niet met jullie
meedoen. Ik heb geen gratis oppas - ook de zwartbetaalde oppas is zeer
schaars - en ik heb geen geld voor het sociale leven dat jullie kunnen
leiden. Aardig zijn is te duur. Ik kan mijzelf gen vriendenkring of nieuwe
partner aanschaffen omdat het geld daarvoor mij ontbreekt'.
Gelukkig gaat het met beide kids nu op school en qua gezondheid wel
goed.

Ik probeer te studeren om mij goed te voelen, maar dit lukt niet echt nu
ik muurvast zit aan mijn kids, in ieder geval tot en met september. Vanaf
oktober 2002 gaat Cician naar de kleuterschool en heb ik iets meer tijd
voor mijzelf. De Open universiteit weigert er rekening mee te houden dat
ik geen avondtentamens kan maken. Normaal studeren is onmogelijk.

De Gemeente Bloemendaal heb ik meer over mijzelf verteld dan waartoe
ik wettelijk verplicht ben met als doelstelling 'niet kapot gaan aan het
leven waarin ik vast zit en zo snel mogelijk uitstromen uit de ABW', om
een beetje levensgeluk en gezondheid voor mijzelf aan te maken.
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13 mei 2002, de antvanastbevestiaina van Blaemendaal
in antwaard ap miin brief van 8 mei 2002.

29 Mei 2002, brief van peuterspeelzaal aver tatale
kasten
Van de gemeente Bloemendaal heb ik nog geen geld voor de
peuterspeelzaal ontvangen. Nu is ook de administratie van school een
chaos, dus vraag ik de Uilekuil even speciaal een briefje voor mij op te
stellen waaruit blijkt wat ik in 2002 moet betalen. Deze brief geef ik af op ~.
het stadhuis.

8

5 Juni 2002, ik stuur een brief aan de Natianale
Ombudsman
Omdat ik geen geld ontvang voor de peuterspeelzaa.l dien ik een klacht in
bij de Nationale Ombudsman. Zij bellen de gemeente Bloemendaalop.
Hierdoor krijg ik wel mijn geld voor de peuterspeelzaal, maar ook blijkt
dat ik door Bloemendaal voor leugenaar word gezet tegenover de
Ombudsman. De Nationale Ombudsman heeft dit door en ik ben tevreden
over de hun werkwijze ten opzichte van mij!

13 juni 2002, beschikkina van Blaemendaal
Van Bloemendaal krijg ik een beschikking waarin staat dat zij de aanvraag
voor kinderopvang voor de peuterspeelzaal - van 7 maart 2002 - hebben
verwerkt. Ik krijg 7 x 132,00 euro toegekend. Hierover ben ik kwaad!
Bloemendaal verzwijgt dat zij mij maanden heeft laten wachten voordat ik
het aanvraagformulier heb mogen invullen. Ook is het extra briefje van 29
juni 29 mei 2002 van de Uilekuil - waarin staat dat ik voor het gehele jaar
2002 totaal 990 euro aan de Uilekuil moet betalen - niet verwerkt. Zij
liegen over hun werkwijze tegenover de Nationale Ombudsman en mijzelf.

,8 15 juni 2002, mijn bezwaar teaen de beschikkina van 13
juni 2002
De gemeente Bloemendaal gaat niet in op mijn eerdere brieven en
verzoeken.
. De aangetekende brief van 8 mei 2002 wordt opzij gegooid.
. Studie & door mij gemaakte studiekosten blijven onbesproken.
. Zwemles. Eerder heb ik aangegeven dat ik ongeveer 1000 euro voor 2

zwemdiploma's A moet betalen. Bloemendaal gaat hier niet op in.
. Kinderopvang. Ik vind dat de gemeente voor mij voorrang plaatsen bij

de kinderopvang moet kunnen regelen. Nu word ik gedwongen 4 tot 6
jaar in armoede en isolement van een ABW-uitkering te leven, terwijl ik
voldoende ben opgeleid voor een redelijk betaalde functie, op het
vakgebied Voorlichting. Ik krijg 525 euro kinderalimentatie en ik wil
dus ook werken. Zolang ik niet kan werken wil ik kunnen studeren.

17 juni 2002, ontvanastbevestiainq van Bloemendaal

cfJ



...::::> ~.~

8

21 juni 2002, uitnodiaina van Bloemendaal voor aesDrek
Tijdens het gesprek op 28 juni 2002 met dhr J.W.0. Van Deutekom
worden veel gemaakte fouten besproken.
. Mijn brieven en klachten hadden volgens Van Deutekom zorgvuldiger

behandeld moeten worden.
. Ik krijg voor de Uilekuil 990 euro toegekend, overeenkomstig te

werkelijke kosten.
. Voor 2 zwemdiploma's krijg ik 672 euro bijzondere bijstand toegekend.

Hiermee ben ik het niet eens, maar ik heb geen keuze.
. Studie. Het wordt steeds duidelijker dat de Open Universiteit geen

rekening wil houden met studenten die in de avonduren geen
kinderopvang kunnen vinden en afhankelijk zijn van slecht openbaar
vervoer. Ik wil graag dat Bloemendaal de OU een briefje schrijft met
het verzoek of ik overdag tentamens mag maken'. Hieraan wil
Bloemendaal niet meewerken. Zij krijgen extra geld van het Rijk omdat
ik vrijwillig meewerk aan het Studietraject, maar zij willen niets doen
om voor mij het studeren beter mogelijk te maken!

. Studiekosten. Hierover bestaan veel misverstanden. Ik ben niet
doorgestuurd naar het Arbeidsburo of het CWI, dus verkeer ik in de
veronderstelling dat de gemeente beslist welke studiekosten worden
vergoed. Dit blijkt dus niet het geval te zijn. Ik moet plotseling wel
naar het CWI. Ik betaal dus studiekosten onnodig van de ABW. De
gemeente interesseert het NIKS dat ik hierdoor koopkrachtverlies leid.
Ik wacht op een brief van het Ministerie van Onderwijs over de OU.
Naar het CWI gaan heeft nu weinig nut, omdat ik niet over alle
informatie beschik welke ik nodig heb om daar tErplaatsen een nuttig
gesprek te kunnen voeren.

~.
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9 juli 2002, een brief van de Nationale Ombudsman
Tijdens het telefoongesprek met de Nationale Ombudsman werd duidelijk
dat Bloemendaal een verhaal over mij verzonnen heeft.
Dhr. R. Rehwinkel - coördinator van de Sociale Taakgroep van
Bloemendaal - doet net alsof ik 'maar 3 maanden op geld voor de Uilekuil
heb moeten wachten', terwijl dit in werkelijkheid 6 maanden is. Het
interesseert hem NIKS dat ik 6 maanden onder de armoedegrens moet
leven!
Ook stelt Rehwinkel dat ik bezwaar had kunnen aantekenen tegen de
beschikking van 13 juni 2002 waarin ik te weinig geld voor kinderopvang
toegekend heb gekregen. Rehwinkel erkent niet dat ik bezwaar heb
aangetekend met mijn brief van 15 juni 2002. Hij stelt eveneens dat ik
onvolledige informatie naar de Nationale Ombudsman heb toegestuurd en
dat ik ten onrechte een klacht indien. De Ombudsman stelt dat Rehwinkel
mijn brief van 15 juni 2002 als bezwaarschrift moet behandelen.
Rehwinkel ontkent ook het gesprek dat ik met Van Deutekom op 28 juni
2002 op het stadhuis heb gevoerd. Het is één chaos, veroorzaakt door
slechte interne communicatie en waanzin die dient om tTet asociale beleid
van Bloemendaal te verbergen.
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10 iuli 2002, toekennina 990 euro biizondere bijstand
voor de Uilekuil, uitaevoerd door Van Deutekom.

10 iuli 2002, brief van Rehwinkel aan mii
Nu ben ik pas echt woest!
Rehwinkel stelt dat het mijn fout is dat ik zolang op geld voor de
kinderopvang heb moeten wachten. Het gesprek met Van Deutekom
erkent hij niet. Wel komt hij met artikel 113 van de ABW. Ook word ik
plotseling verwezen naar het CWI, maar de boodschap is wel dat mijn
studie niet noodzakelijk is en dat ik het vermoedelijk zelf moet betalen.
Dat Bloemendaal extra geld krijgt voor het Studietraject waaraan ik
meewerk, wordt achterwege gelaten. Ik ontvang tegenstrijdige
informatie. .
Rehwinkel maakt mij ook voor arbeidsurenverspiller uit omdat ik volgens
hem ten onrechte een klacht bij de Nationale Ombudsman heb ingediend!
Schoft!

~.

12 iuli 2002, miin klacht over -de brief van Rehwinkel aan
de gemeenteBloemendaal

Deze brief moet u zelf lezen!
. Ik stel dat ik als Slavin word behandeld door de gemeente.
. Ik vind dat Bloemendaal ABW-gezinnen discrimineert door het bestaan

van deze gezinnen in de gemeente te verzwijgen. Binnen de muren van
het stadhuis mag wel over ABWgesproken worden, buiten het stadhuis
niet!

. Ik vind dat Bloemendaal tegenover politiek Den Haag moet duidelijk
maken dat alleenstaande ouders kinderopvang nodig hebben op korte
termijn, en niet pas over 4 - 6 jaar.

. Ik vind dat Bloemendaal tegenover het CWI moet stellen dat ik aan de
Open Universiteit moet kunnen studeren zolang ik geen kinderopvang
kan krijgen en niet kan werken.

. Ik leg uit dat ik in grote armoede & isolement leef temidden van de
echte oudjes en echte Rijken van deze gemeente. Ik heb enige hulp
van de gemeente nodig om mijn leven te kunnen veranderen.

. Studie. Door 'het student je-pesten van de OU' kan ik niet op een
fatsoenlijke manier studeren. Om de tijd te doden kies ik voor een
tussentijdse korte cursus, het Veiligheidscertificaat voor Operationeel
leidinggevenden. Dit sluit aan bij 'interne communicatie & voorlichting
geven'. Ik wil graag eerst het certificaat behalen en daarna naar het
CWI, met een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat zij vindt
dat ik met behoud van uitkering en studiekostenvergoeding moet
kunnen studeren. Het heeft geen nut naar het CWI te gaan zolang ik
niet kan bewijzen wat ik zeg.

-~
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Deze brieven moet u zelf lezen
. Ik verzoek de Ombudsman nogmaals mijn dossier in behandeling te

nemen om het asociale beleid van Bloemendaal aan te pakken. De brief
van Rehwinkel stuur ik mee.

. Ik leg uit wat er allemaal fout gaat in Bloemendaal en welke gevolgen
dat heeft voor de kwaliteit van mijn leven.

. De gemeente Bloemendaal krijgt~k een print van deze brieven.
~.

12 en 17 juli 2002, mijn brieven aan de Nationale
Ombudsman

12 juli 2002, toel<ennina §11 euro lJijzonclere ~
voor zwemles
. op andere bovengenoemdevraagstukken wordt niet ingegaan.-
5 auaustus 2002, brief van de Nationale Ombudsman
Er heeft nog een telefoongesprek plaatsgevonden, waarin ik krijg
uitgelegd dat de Nationale Ombudsman alleen kan controleren of
Bloemendaal zich 'aan de letter van de wet houdt'. Helaas kunnen zij niet
bepalen of Bloemendaal handelt volgens 'de geest van de wet'. Zij
begrijpen mijn probleem zeer goed. Ik word verwezen naar een
plaatselijke politieke partij die wel sociaal wil handelen of naar de
bestuursrechter. De zaak is duidelijk. In de brief van 5 augustus 2002
rond de Ombudsman het dossier af.

e

26 auaustus 2002, ~rief van mij aan de buraermeester
mw.L.A. Snoeck-Schuller
. De burgermeester is eindverantwoordelijke voor het gemeentebeleid.
. Ik vind dat ik als Slaaf m/v behandel word
. Ik vind dat de burgermeester het bestaan van ABW-gezinnen buiten de

muren van het stadhuis moet erkennen, door in de media uit te leggen
welke dilemma's Minima in Bloemendaal tegenkomen. Ik vind haar
partijdig; voor de Rijken doet zij van alles - ook in de media - voor de
ABW-ers doet zij NIETS.

. Ik stel dat er andere burgermeesters zijn die wel het bestaan ver
Minima erkennen en zelfs moeite doen verschillen tussen mensen te
overbruggen.

. Wetten worden niet gehandhaafd. Ik krijg geen waarheidsgetrouwe
informatie over de wijze waarop Bloemendaal de ABWinterpreteert en
uitvoert. Emancipatiestandpunten zijn onduidelijk. Brieven worden niet
inhoudelijk beantwoord. De Wet openbaarheid van bestuur wordt niet
uitgevoerd. Het Verdrag inzake uitbanning alle vormen van
vrouwendiscriminatie wordt ook niet nageleefd. Ik word gedwongen
van een uitkering te leven in grote armoede en eenzaamheid.
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. Ik wil weten waarom ik de kosten voor zwemles niet volledig vergoed
krijg. Nu blijken deze kosten op ruim 1100 euro te liggen. 500 Euro
moet ik alsnog van de ABW betalen.

. Ik wil weten waarom de ouderbijdrage en overblijfkosten niet vergoed
worden. Pleegouders krijgen deze kosten wel extra vergoed door de
gemeente.

. Koopkrachtbeleid Bloemendaal. Het wanbeleid van Bloemendaalleidt
tot koopkrachtverlies. Haarlemmers zijn financieel veel beter af door de
Haarlempas en betere regelingen met betrekking tot de bijzondere'
bijstand. Haarlem publiceert in de media welke maatregelen zij treft of~'
wil treffen. Haarlem ontkent het bestaan van Minima in de gemeente
niet.

. Het openbaar vervoer is verslechterd in deze gemèente, waardoor ik
nog meer geïsoleerd raak. '

Ik vind dat de burgermeester mij actief moet helpen, om een
menswaardig leven te kunnen leiden. Ik wil werken of studeren en niet
gediscrimineerd worden in deze gemeente.8
'}.7 auaus~, on~astbevestiaina van
Bloemendaal

17 sepYm1.ber 2~, miin "rief aan de buraermeester
Door de secretaresse van de burgermeester ben ik telefonisch uitgenodigd
voor een gesprek met mw. L.A. Snoeck-Schuller.
Één van de grootste problemen is dat Bloemendaal alle zaken mondeling.
wil afhandelen, zodat ik niet kan bewijzen wat er werkelijk gebeurt.
Mondelinge en schriftelijke gang van zaken zijn niet met elkaar in
overeenstemming. Ik bevestig dan ook de uitnodiging en stel dat ik geen
genoegen meer neem met een mondelinge afhandeling van de zaak.

.MIseDYm1.ber 2002, BJoemend~bevestiat de ontvanat
tt van miin brief

1J seDYm1.ber 2002, het aesprek met de buraermeester
heeft DIaats
. Voorafgaand aan het gesprek lever ik een lijst van eisen in welke ik

door het College van B & W ingewilligd wil zien.
. Ik wil erkend worden als zijnde een volwaardig intelligente vrouw die

zich geïntegreerd wil voelen in Bloemendaal. Hiervoor is nodig dat
Bloemendaal het bestaan van Minima buiten de stadhuismuren erkent
en waarheidsgetrouwe informatie verschaft over het huishoudboekje
van Minima.

. Ik wil dat Bloemendaal werkt aan een emancipatiebeleid.

. Ik wil dat het huidige Minimabeleid - of beter gezegd het ontbreken van
dit beleid - op een menswaardige manier wordt vorm'~'egeven en wordt
uitgevoerd. Koopkrachtbehoud, integratie, menselijkheid.



26 seotember 2002,de burqermees~beves~
inhoud van het qesorek van~ seot§m..ber 2~
. Ik krijg de toezegging dat Bloemendaal een informatiepakket

samenstelt waaruit blijkt aan welke rechten en plichten ik moet
voldoen wanneer ik van een ABW-uitkering leef.

. Over publiciteit over het leven van Minima moet de burgermeester nog
nadenken

. Ik word naar andere kinderopvang organisaties ge'stuurd.

. Ik kan naar het CWI
Het briefje maakt mij woedend!

>J'

Later meer over de inhoud van het gesprek zelf.

23 seotember 2002, ontvanqstbeves~iqinq Ijjg van eisen

- 1 oktober 2002, brief over kinderoovanq
De inhoud van de brief betreft de inschrijving bij kinderopvang de
Toverhoed. Ik moet voor deze inschrijving 100 euro betalen. Ik verzoek
de gemeente uit te leggen wat zij van de Toverhoed weten. Ook wil ik een
schriftelijk vastgestelde betalingsregeling voor de kinderopvang. Ik schrijf

. mijzelf niet in zolang de zaak niet zorgvuldig geregeld is.

Bloemendaal bevestigt de ontvangst van deze brief.

9 oktober 2002, brief aan het CWI
De afspraak op 25 oktober 2002 kan niet plaatsvinden. Mijn kids zijn
verplicht thuis van school en ik kan geen oppas vinden. Bovendien heeft
het geen enkel nut naar het CWI toe te gaan zolang ik in Bloemendaal ben
overgeleverd aan volstrekte willekeur.
Ik zal eerst kinderopvang moeten kunnen regelen voordat ik buitenshuis
kan studeren of werken tijdens de schooltijden van de kids.4'
15 oktober 2002, brief aan de burqermeester
Hierin leg ik uit wat ik vind van de wijze waarop zij moet mij omgaat. Voor
haar ben ik geen volwaardige intelligente vrouw. Wel ben ik een domme
vrouw, die verkeerde keuzes maakt. Volgens de burgermeester kan ik
kiezen voor een beter leven. Hoe kan zij niet uitleggen.

Deze brief moet u lezen.

16 oktober 2002, ontvanqsbevestiqinq van_Blo~mendaal


