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Aan: info@sleepwet.nl
Cc: info@njr.nl, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl,
communicatierijk@minaz.nl, j.a.oosterveer@minvenj.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>,
info@nza.nl, Info <info@anvr.nl>, info@detailhandel.nl, info@knb.nl, info@khn.nl, info@mendelcollege.nl,
info@marechausseevereniging.nl, info@mv-advocaten.nl, info@banktencate.nl, info@mensenrechten.be, Press
<press@princes-trust.org.uk>, press@google.com, pressa@sobchakprotivvseh.ru, solliciteren@dsw.nl, info@raadslid.nu,
onderwijs@digiloket.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@zeehaven.nl, Provincie Noord Holland <post@noordholland.nl>, post@rijnland.net, Coöperatie Laatste Wil <post@laatstewil.nu>
Okay, Sleepwet-jongeren & Ouders Mali-soldaten,
Sleepwet-jongeren,
Jullie kunnen iets goeds - groots - belangrijks doen voor de overleden Mali-soldaten.
Deze mannen zijn door Valse Inlightingen gedwongen te werken met
Gevaarlijk Militair Materiaal in oorlogsgebied Mali.
Hierdoor zijn zij overleden.
Jullie weten al dat de Ouders van de Mali-soldaten wel hun recht krijgen,
ook als zij door Criminele rechters + OM worden plats-gemanipuleerd in
Dictatuur NL.
Deze Ouders die een Eerlijke Rechtspositie wilen voor hun overleden zonen,
worden komende jaren met de echte gevolgen van Valse Inlichtingen in de
bureaucratie geconfronteerd.
Criminele Rechters - Politietop - Defensietop - Navo/VN/EU corruptie + Koehandel-recht.
Jullie weten dat er tegen deze NL-leiders een InternationaalStrafhof-rechtzaak ligt, voor
Organiseren Moord.
OpenbaarMinisterie = Criminele bende
Niet 1 personeelslid OM wil herstel van de Rechtstaat NL
= Zij houden DictatuurNL overeinde en misbruiken alle Rechten voor RepubliekNL
= Het onderzoek naar de Mali-soldaten, dat Dictatoren in de cel moet zetten zullen zij
VERVALSEN.
= Organisaties zoals VNONCW - MKB- Vakbonden zullen partij kiezen voor de Dictatoren die in
de cel horen,
omdat de personen die werken bij de Lobby- clubs hun zeer LUXE Arbeidscontract willen
behouden in DNL.
Wat NU?
Het is voor de Ouders van de Mali-soldaten belangrijk dat zij eisen stellen aan OM-onderzoek +
Presidente Rechtbanken.
Op mijn website staat een overzicht van ALLE 100% gewetenslozen monsters die werken bij
Rechtspraak - OM - Advocatenorde.
Deze Monsters mogen zich niet met de Mali-rechtzaak bezighouden.
Het uitvoeren van deze eis is vrijwel onmogelijk, maar ik kan wel als InterimMinisterPresident
optreden
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en achteraf een Gerechtelijke Uitspraak - die door een Monster is geschreven - RECHTSGELDIG
verklaren via de VN.
Ik heb al eerder een officiele brief voor de Mali-soldaten een Republiek-label geven.

Sleepwet-jongeren,
Jullie kunnen de Ouders van de Mali-soldaten in het openbaar steunen.
Stellen:
'Dit soort ongelukken - vieze juridische onderzoeken & rechtzaken worden een standaardprocedure
voor ALLE BURGERS in NL... als de Sleepwet is ingevoerd.
Wij - jongeren - willen gedwongen worden ons hele leven & werk te vechten tegen dit soort
corruptie in DNL.'.

Als InterimMinisterPresident vraag ik jullie

Een ZIT-inn te organiseren voor Recht voor de Mali-soldaten.

Een Zit-inn = gezellig samenkomen voor 1 drankje of hapje.

1 Uurtje?

Hiervoor hebben jullie geen vergunning per Gemeente nodig.
Jullie mogen wel de 100% corrupte NOS-NPO-staatsmedia uitnodigen.

Ik ben tegen protest-acties e.d. = dat werkt niet.

-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 -
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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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