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Fred Teeven = moordenaar tegen wie Internationaal Strafhof -rechtzaak ligt. Kan
niet voor Jeugdzorg werken!
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
14 februari 2018 om 11:26
Aan: communicatierijk@minaz.nl
Cc: info@jeugdzorgnederland.nl, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, bureau@nationaleombudsman.nl,
info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu, info@rechtersvoorrechters.nl,
solliciteren@dsw.nl, info@wijzijnproud.nl, communicatie@fier.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>,
info@banktencate.nl, info@njr.nl, redactie@studenten.net, redactie@passendonderwijs.nl, ooggetuige@nos.nl, info@jennpo.org, hendriks@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, info@poraad.nl, info@vo-raad.nl, Info
<info@mboraad.nl>, info@windesheimflevoland.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl,
bestuur@christenunie.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, info@d66.nl, pers@fvd.nl, info@recherche.nl, j.vdven@skov-onderwijs.nl,
onderwijs@digiloket.nl, k.vaneerde@minocw.nl, communicatie@blijfgroep.nl, sp@tweedekamer.nl, j.vangog@nvvp.net,
nvp@psychotherapie.nl, info@mendelcollege.nl, iac@ieb-ipa.org, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>,
fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
emb_nl@mfa.gov.ua, embassy.thehague@mfa.gov.tr, info@detailhandel.nl, visa_leg@iranianembassy.nl, pd@un.org,
w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@nza.nl
Ambassades, RepubliekNL,
https://www.partnersvoorjeugd.nl/
FredTeeven gaat bij Jeugdzorg werken; deze man foltert - doodt stiekem gezinnen die in
armoede leven.
Hij maakt deze gezinnen moedwillig rechtenloos, voor zijn Prive corruptie & Vrijheid tot
Moord.
Ik ben een ICCrechtzaak tegen hem gestart, omdat hij samen met de HogeRaad Rechtspraak
dossiers van burgers laat verdwijnen, zodat zijn 'leuke vriendjes niet strafrechtelijk
vervolgd kunnen worden'.
De Zorg in Nederland, bewijst de afgelopen maanden
'in welke mate zij corrupt zijn... en actief burgers ziek maken & doden',
door Politici tegen wie een ICCrechtzaak ligt voor het bouwen van de Dictatuur
in dienst te nemen.
Zorg-besturen breken moedwillig de Rechtstaat NL af... om aan de macht
te kunnen zijn als allesheersers die niet gestraft kunnen worden.
Deze mentaliteit van de Hollander leidt tot import van Criminaliteit.
FredTeeven zal veel Jongeren juist diep in de problemen brengen.
Al zijn handelen is erop gericht om van Holland een machtige Dictatuur te maken,
terwijl Drugsbaronnen - Maffia - Terroristen hem observeren.... om hun slag te kunnen
slaan.
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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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