
Onderwerp: Fw: AnnemarievanGaal regelt moord op WWB-gezin voor persoonlijke rijkdom
Van: "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 16-11-2013 7:58

 
 
From: desireestokkel
Sent: Saturday, November 16, 2013 7:57 AM
To: info@vangaalcompany.nl
Subject: AnnemarievanGaal regelt moord op WWB-gezin voor persoonlijke rijkdom

 

Annemarie van Gaal,

 

Ik ben terug.

 

Dit maal met een video voor het NL-volk waarin ik uitleg HOE jij je

zakenleven misbruikt om mijn gezin te laten folteren & doden... voor grof geld.

 

In de !jd dat je voorzi"er bij MVO was, heb je mij MVO uitgetrapt.

 

Omat ik bewijs dat alle poli!ci via de Hoge Raad en het Interna!onaalStra*of

moedwillig gezinnen rechtenloos maken en dus op zeer smerige wijze doodmanipuleren.

 

Je zit dus met moordenaars aan tafel om Armoedebestrdijding te regelen.

 

En denk je nu echt dat je hiermee wegkomt?

Denk je echt dat ik mensen als JohndeMol en Joopvan de Endel wel aanpak,

maar jouw niet?

 

Denk je dat ik mijzelf vrijwillig laat vermoorden door mensen die grof geld aan

mij verdienen?

 

bovendien wil je een burgeroorlog in NL.

Deze komt er ook.

Parlement, Rechtspraak, Advocatenorde, Universiteiten, Ondernemers organiseren dit momenteel.

 

 

 

En deze email zal je ook wel negeren.

 

Deze email is geplaatst op www.newlegalframe.com

 

Desiree Stokkel

 
 
From: desireestokkel
Sent: Friday, November 15, 2013 1:35 PM
To: administratie@zzp-nederland.nl ; info@broodfonds.nl ; e.r.van.de.haar@cpb.nl ; voorlichting@rechtspraak.nl ;
voorlichting@klpd.politie.nl ; mediarelations@klm.com ; infocentre@eurocontrol.int ; info@fed.knmg.nl ;
info@pvv.nl ; info@pvda.nl ; info@pvdd.nl ; communicatie@sp.nl ; bestuur@christenunie.nl ;
ledenadmin@50pluspartij.nl ; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl ; info@vvd.nl ; info@energie-nederland.nl
; helpdesk@advocatenorde.nl ; info@venvn.nl ; info@divosa.nl ; info@vo-raad.nl ; a.a.j.blankesteijn@uu.nl ;
info@njr.nl ; redactie-i@telegraaf.nl ; redactie@revu.nl
Subject: Rechtspraak 2014 regelt Alqaida in maatpak in NL-bureaucratie, Economie
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ICC-lezers,  zzp, cpb, cbs, Zorg, Rechtspraak, KLM, Eurocontrol, Poli$eke par$jen, Energie, Onderwijs,

Divosa, Scienceintransi$on, NJR, media,

 

http://www.youtube.com/watch?v=t9OwVD_T_bE&feature=c4-overview&list=UUbRO9u-
TupdS0MQuHJ7nYQQ
 

 

 

In 2014 gaat de Raad voor de Rechtspraak regelen dat Alqaida ongestoord in maatpak kan werken in onze

NL-bureaucra!e.

 

Alle poli!eke par!jen, universiteiten, ondernemers, lobyisten e.a. willen dat het Interna!onaal Stra*of een

moordwapen blij6 in handen van poli!ci.

 

Alqaida weet dat zij met bommen & granaten niets winnen, dus schaffen zij een maatpak aan... en krijgen onze

banen, geregeld via de geweldadige ICC-HCSS-lobby.

 

Rechtspraak regelt dus dat in NL de toepassing van de Mensenrechtenverdragen wordt gereduceerd tot NUL.

 

 

Ondernemers willen ook Alqaida in maatpak in hun bedrijven, voor behoud van corrup!e Rechtspraak,

Advocatenorde, Professoren...Media..e.a.

 

 

Bijbehorende dossier op mijn website.

 

Desiree Stokkel

Donkerelaan 39

2061 jk Bloemendaal

 

h"p://www.desireestokkel.nl/

h"p://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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