
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Int.Strafhof-rechtzaak

Datum:Wed, 01 Sep 2010 11:39:44 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>

Antwoord-naar:d.e.stokkel@online.nl
Aan:info@vandenendefoundation.nl

Joop van de Ende & John de Mol,

Jullie blijken gewetensloze oorlogsmisdadigers te zijn, die mijn rechtzaak
misbruiken voor persoonlijke rijkdom.
Dit is verboden volgens het Folterverdrag.

Lees mijn brieven aan de media inzake mijn ICC-rechtzaak.

Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl

When you don't want to receive my email inform me on
d.e.stokel@online.nl
d.e.stokkel@newlegalframe.com

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:ICC/oorlog in NL

Datum:Tue, 30 Mar 2010 10:37:02 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>

Antwoord-naar:d.e.stokkel@online.nl
Aan:info@vandenendefoundation.nl

Joop van de Ende,

lees

http://www.newlegalframe.com/

Het is de bedoeling dat jullie mij helpen oorlog te voorkomen in NL!

about:blank

1 van 8 21-4-2015 8:05



Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Internationaal Strafhof/Rechten-tv

Datum:Thu, 17 Dec 2009 12:29:07 +0100
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>

Antwoord-naar:d.e.stokkel@online.nl
Aan:info@vandenendefoundation.nl

Joop van de Ende,

Ik heb nog even de websites Endemol.com & Endemol.nl gelezen met mijn 'Bijna-
Taliban-hersenen'.

Endemol.com is wel oké.
Hiermee bedoel ik: het Amerikaanse imago is niet ranzig of VIP-achtig.

Maar....iedereen heeft binnenkort een bloedhekel aan Obama, dus mijn instructies
voor Endemol.nl gelden ook voor USA.

Endemol.nl is te weinig educatief.

Wat ontbreekt is de wil om elke bevolkingsgroep intelligenter te maken.
Met programma's als Das Rechtbijstand bereik je slechts een deel, nl. de mensen met
geld.
Niet degenen die door de advocatuur uitsluitend worden misbruikt voor corruptie,
omdat zij arm zijn.
Deze laatste groep mensen is wel degene die door overheid, politie & media worden
gebruikt voor
'genocide per bureaucratie'.   

Het is leuk dat er geluksvogels zijn die een gemoderniseerd huis krijgen, maar het
merendeel van het lagere volk
MOET verplicht energie verspillen, op commando van politiek, bedrijfsleven, media.... 
Dit maakt mensen kwaad, want zij willen allemaal GOED zijn.

Commercie bij Endemol is te ver doorgevoerd. Te ouderwets pronkerig.

Ik denk dat de commerciele tv de gaten moet dichten van Omroep.nl.
VPRO, RVU, Teleac maken steeds betere programma's , maar blijven de zweepslag
van politici in hun nek voelen.

Wat ontbreekt is het adagium:
'Wij zijn onafhankelijk van politiek...en zijn bereid om Echte Waarheid te publiceren'.

Nu worden alleen halve-waarheden openbaar gemaakt, die ertoe leiden 'dat hogere
sociale klassen crimineel mogen zijn',
terwijl de 'lageren' gestraft moeten worden.
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Er moet meer zakelijkheid komen.

De zakelijke verwachtingen van Endemol t.a.v.  haar klanten & kijkers moet
transparanter.
Kijkers zoals ik worden gesegregeerd......... en kunnen doodvallen met onze kennis...
De kwaliteit van de verwachte relatie tussen Endemol - Burger moet vanuit Endemol
meer 'op gelegd worden aan het volk'.

Nu elk politiekorps in NL plat gaat en Wilders President wordt - terwijl  EU de
VN aanvalt over de wijze waarop
zij Vrede aanmaken in oorlogsgebieden ...  en in  Turkije rechtbanken & terroristen 
met elkaar vechten over een plaats in de politiek  -
... moet het volk zich beschermd voelen door intelligentie gegenereerd &

gedistribueerd  door media. 

Politiek gaat meer vechten omdat zij te lui zijn professioneel rechtvaardig te

werken!

Kopenhagen-top is het zoveelste fiasco, alleen nu pikt het volk het niet meer...

De politiek moet het gevoel krijgen 'dat de media slimmer is dan zij zijn',

want dit stop oorlog .

 
Er mogen ook best wat meer tarieven voor klanten  & kosten plaatjes voor
programma's worden gepubliceerd.
[ Linda de Mol  heeft ook een tarievenblad in haar tijdschrift/website  = 9000 euro
voor 1 pagina advertentie... en niemand bedreigd haar hiervoor... ]
Dit zal enorm veel haat wegnemen bij onderdrukte mensen, vooral als zij door een
programma 'beter worden'.

De website van Endemol.nl moet op het educatieve/zakelijke aspect meer in

Engels beschreven zijn.

Laat ter zelf-bescherming de familie-programma's maar alleen in NL op de site staan.
Moslims ergeren zich aan deze 'hersenloze tv'.

Wat het volk nodig heeft is een hogere opleiding 'Zelf-verdediging tegen

overheids-criminaliteit; politie incluis'.

 
 
Hoe gaat het met John de Mol?
Overleeft hij mijn denk- & gedragspatronen?

Desiree

www.desireestokkel.nl
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-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Internationaal Strafhof/Rechten-tv

Datum:Thu, 17 Dec 2009 12:29:07 +0100
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>

Antwoord-naar:d.e.stokkel@online.nl
Aan:info@vandenendefoundation.nl

Joop van de Ende,

Ik heb nog even de websites Endemol.com & Endemol.nl gelezen met mijn 'Bijna-
Taliban-hersenen'.

Endemol.com is wel oké.
Hiermee bedoel ik: het Amerikaanse imago is niet ranzig of VIP-achtig.

Maar....iedereen heeft binnenkort een bloedhekel aan Obama, dus mijn instructies
voor Endemol.nl gelden ook voor USA.

Endemol.nl is te weinig educatief.

Wat ontbreekt is de wil om elke bevolkingsgroep intelligenter te maken.
Met programma's als Das Rechtbijstand bereik je slechts een deel, nl. de mensen met
geld.
Niet degenen die door de advocatuur uitsluitend worden misbruikt voor corruptie,
omdat zij arm zijn.
Deze laatste groep mensen is wel degene die door overheid, politie & media worden
gebruikt voor
'genocide per bureaucratie'.   

Het is leuk dat er geluksvogels zijn die een gemoderniseerd huis krijgen, maar het
merendeel van het lagere volk
MOET verplicht energie verspillen, op commando van politiek, bedrijfsleven, media.... 
Dit maakt mensen kwaad, want zij willen allemaal GOED zijn.

Commercie bij Endemol is te ver doorgevoerd. Te ouderwets pronkerig.

Ik denk dat de commerciele tv de gaten moet dichten van Omroep.nl.
VPRO, RVU, Teleac maken steeds betere programma's , maar blijven de zweepslag
van politici in hun nek voelen.

Wat ontbreekt is het adagium:
'Wij zijn onafhankelijk van politiek...en zijn bereid om Echte Waarheid te publiceren'.

Nu worden alleen halve-waarheden openbaar gemaakt, die ertoe leiden 'dat hogere
sociale klassen crimineel mogen zijn',
terwijl de 'lageren' gestraft moeten worden.

Er moet meer zakelijkheid komen.

De zakelijke verwachtingen van Endemol t.a.v.  haar klanten & kijkers moet
transparanter.

about:blank

4 van 8 21-4-2015 8:05



Kijkers zoals ik worden gesegregeerd......... en kunnen doodvallen met onze kennis...
De kwaliteit van de verwachte relatie tussen Endemol - Burger moet vanuit Endemol
meer 'op gelegd worden aan het volk'.

Nu elk politiekorps in NL plat gaat en Wilders President wordt - terwijl  EU de
VN aanvalt over de wijze waarop
zij Vrede aanmaken in oorlogsgebieden ...  en in  Turkije rechtbanken & terroristen 
met elkaar vechten over een plaats in de politiek  -
... moet het volk zich beschermd voelen door intelligentie gegenereerd &

gedistribueerd  door media. 

Politiek gaat meer vechten omdat zij te lui zijn professioneel rechtvaardig te

werken!

Kopenhagen-top is het zoveelste fiasco, alleen nu pikt het volk het niet meer...

De politiek moet het gevoel krijgen 'dat de media slimmer is dan zij zijn',

want dit stop oorlog .

 
Er mogen ook best wat meer tarieven voor klanten  & kosten plaatjes voor
programma's worden gepubliceerd.
[ Linda de Mol  heeft ook een tarievenblad in haar tijdschrift/website  = 9000 euro
voor 1 pagina advertentie... en niemand bedreigd haar hiervoor... ]
Dit zal enorm veel haat wegnemen bij onderdrukte mensen, vooral als zij door een
programma 'beter worden'.

De website van Endemol.nl moet op het educatieve/zakelijke aspect meer in

Engels beschreven zijn.

Laat ter zelf-bescherming de familie-programma's maar alleen in NL op de site staan.
Moslims ergeren zich aan deze 'hersenloze tv'.

Wat het volk nodig heeft is een hogere opleiding 'Zelf-verdediging tegen

overheids-criminaliteit; politie incluis'.

 
 
Hoe gaat het met John de Mol?
Overleeft hij mijn denk- & gedragspatronen?

Desiree

www.desireestokkel.nl

 

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:internationaalStrafhof/JohndeMol

Datum:Wed, 16 Dec 2009 10:31:02 +0100

about:blank
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Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Antwoord-naar:d.e.stokkel@online.nl

Aan:info@vandenendefoundation.nl

John de Mol & Joop van de Ende,

Ik denk dat jullie voor persoonlijke - & nationale veiligheid toch samen een
tv-programma moeten realiseren.

Ombudsman Brenninkmijer wordt door de politiek de hoek in gestrapt,

terwiil hij absoluut gelijk heeft inzake 'schending van mensenrechten in NL'.

Ik denk dat jullie Brenninkmijer samen moeten vragen omme een nieuw tv-program
te maken over 'volledig afgeronde rechtzaken'.

Daarmee beschermen jullie jezelf - want Aarde weet dat jullie miljarden draaien in
medialand -...en het beschermt jullie zakelijke contacten waarvan het volk niets af
weet .... en het verbetert de nationale veiligheid.

Mijn ICC-zaak MOET afgerond worden.

Lees mijn laatste brief aan Ombudsman op www.desireestokkel.nl

Onder december-november - middelste kolom - datum 15 dec 2009.
Hierin beschrijf ik HOE politie omgaat met het Int.Strafhof en hoe zij doelgericht
mensenrechten afbreken.

Brenninkmijer is ook niet sterk genoeg om het in z'n eentje te doen!

Desiree

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:ICC & Balkenende-implosion

Datum:Tue, 16 Mar 2010 13:06:17 +0100
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>

Antwoord-naar:d.e.stokkel@online.nl
Aan:webeditor@royal.gsx.gov.uk, paul mcCartney

<PaulMcCartneyshop@iforcegroup.com>,
pressus@stellamccartney.com, londonpress@stellamccartney.com,
knoops-advocaten <office@knoops.info>,
info@vandenendefoundation.nl, info@talpa.tv

Queen Elizabeth, Prince William & Harry,

In NL all 225 dictators in NL-parliament are most likely to resign before the
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election of 9 june 2010.

Everyday, the media reports on:'MPs leaving The Hague'.

Extremely dangerous situtation, especially now Balkenende presents himself as 'solid
reliable figure in politics'.
His dictator-performance is what makes MPs leave in the first place!

I don't know what you have discussed with Queen Beatrix.
But she'd better 'become a lot smarter overnight'.
And.......... proves in the media 'that she is smart enough to hold NL together as a
state of law'.

Personally, I am under threat of the local municipal Bloemendaal

again

= 1 new civil servants has stopped my social security payment;
another one has started an 'WWB-investigation again'.
= I become homeless within 2 months under these circumstances
= when I can't keep my websites open, NL will fall into war much
sooner.
= ICC wants me death... thats why they ignore me

NL-media refuses to support me - this goes also for Joop van de Ende & John

de Mol-.

I have asked John de Mol to purchase  Abbey Road for me.
Have No idea whats going on! 

 
 I have had no official respons of architects www.shl.dk on the fact that ICC

has lied them into hel.

They know I have publiced 1 email from me to them on www.desireestokkel.nl

DrSir Paul mcCartney still doesn't want to be 'civilized person' in connection

with me and ICC.

He can undo his mistakes, but doesn't want it.
After 9 june 2010 its too late for him to change anything for the better; than he is an
official 'warmaker'.

Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl
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