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1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
29 januari 2018 om 08:56
Aan: Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>
Cc: info@mendelcollege.nl, info@njr.nl, redactie@studenten.net, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>,
fsb@fsb.ru, visa_leg@iranianembassy.nl, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
emb_nl@mfa.gov.ua, embassy.thehague@mfa.gov.tr, iac@ieb-ipa.org, pr@onexim.ru, Media <media@aclu.org>,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, press@google.com, press@theoceancleanup.com,
CONTACT@theblacksea.eu, media@globalwitness.org, Media@taxjustice.net, media@imf.org, Telejato
<telejato@libero.it>, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>
China, Mendelcollege Haarlem, NJR, Studenten, plus een beetje Giethoorn...., Google,
Dit is een speciaal verzoek voor China & Mendelcollege Haarlem - NJR jongeren / studenten.
China, ik wil dat jullie in NL een professioneel Staatsmedia - persbureau openen.
Voor het verzamelen - distribueren van de Waarheid over Holland, vanaf het Folterverdrag.
Nepnieuws-verwijderaar.
Dus, de volgende teksten op websites herijken in het Folterverdrag:
https://www.tweedekamer.nl/
https://www.eerstekamer.nl/home
https://www.rijksoverheid.nl/
Gemeenten-websites
China gaat dus bewijzen:
werken in Persvrijheid, zolang dit maar juridisch correct is
Jonge generatie kan nog wel gered worden uit Vrijheid tot Moord - systeem NL
= Eigen-effectiviteit jongeren verhogen met behuld van Evolutie van Sociale Intelligentie
Bullshit-verwijderen.
Holland herijken in het arbitrage-rechtbank-systeem
China:
In Amsterdam is weer 'onnodig een mens gedood door Vrijheid tot Moord in NL'.
Jullie weten wat het merendeel van het volk niet weet = ik heb alle Buurthuizen van NL gewaarschuwd een
paar jaar geleden
= burgers zijn Juridisch Lui.... en als de NL Staatsmedia het verkeerde nieuws vertelt, blijft Holland
Juridisch Lui.
Het heeft voor mij persoonlijk geen nut om nu weer veel aandacht te besteden aan Elke overbodige
dode in NL.
Ik ga nu VN-Opruimmacht Deel 3 Schrijven = Presidenten-Liefde.
NJR - studenten -,
Jullie worden hard wakkergeschud.
1000-den emails van mij krijgen een vaste plaats in jullie leven; deze plaats is in de burgeroorlog NL.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=HznOFVK7PCc.nl.&view=pt&search=sent&th=16140ea76eabbd08&siml=16140ea7… 1/3
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Ik begrijp 'dat mijn generatie jullie verkeerd heeft opgevoed;
wij hadden tegelijkertijd met de komst van ICT- marketing
zelf het Folterverdrag moeten toepassen 24/7.
Toen ik in de Jaren 80 jong was - en ICT & marketing op de scholen werd geintroduceerd leefden de volwassenen in een Verwende Eurforie. Het leven is Prachtig!
Juridische Luiheid heeft toen ook zijn intrede gedaan; het volk is verleerd om Juridisch correct
te handelen
voor Probleem-oplossing op korte termijn.
Jullie weten dat ik de Vakken Recht - Pedagogiek op alle scholen wil, vanaf de Peuterspeelzaal.
Dit kan alleen als de Staatsmedia meewerkt; NOS - NPO zijn tegen het volk.
Na 11 jaar constateer ik:
Holland is in een raar soort burgeroorlog terecht gekomen.
Het zijn Buitenlanders die nu de Jonge Generatie op een Nieuwe Lichtgolf voor het
Hologram leven moeten plaatsen.
Enne... IK natuurlijk..... Van mij krijgen jullie een stevig lesje 'Jezelf schoonpoetsen'.
Ik moet ergens beginnen:
Mendelcollege is bij mij om-de-hoek... en mijn Sterrenkunde-zoon heeft 8 jaar op deze school
doorgebracht.

China-staatsmedia gaat dus het werk uitvoeren dat de Hollandse -staatsmedia zou moeten
uitvoeren....
Oké China, jullie kunnen razendsnel leven & werken.
Hoelang duurt het voordat het CN-NL- staatsmedia-bedrijf van start gaat.
Leer ons ook tegelijkertijd Chinees, svp = 1 Karakter per dag.
Na 10 jaar kunnen wij dan op VWO-niveau Chinees lezen.

Ho, ho, ho.... IPA = International Police Organization
Police-investigation upon Eurogroup Chairperson Centeno = corruption investigation.
Thank you! Thank you so much.... But keep it True & Sound...!
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DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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