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1 bericht
desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
9 juli 2018 om 09:34
Aan: info@wijzijnproud.nl
Cc: info@nza.nl, info@dsw.nl, woordvoering@knp.politie.nl, info@knb.nl, info@khn.nl, info@hotelierfocus.nl, Fiom NL
<info@fiom.nl>, communicatie@blijfgroep.nl, info@jeugdzorgnederland.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, info@vvd.nl, info@pvda.nl,
info@pvv.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl, receptie@groenlinks.nl,
receptie@nieuwspoort.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, OudersNL <info@ouders.nl>, info@ouders.net,
pers@beteronderwijsnederland.nl, pers@fvd.nl, info@d66.nl, info@njr.nl, info@mensenrechten.be, Michael Efler
<info@mehr-demokratie.de>, iac@ieb-ipa.org, info@sleepwet.nl, redactie@studenten.net, info@raadslid.nu
Wijzijnproud, Zorgverzekering,
Ik heb eerder uitgelegd dat ik wil dat Sex deel uitmaakt van de Aanvullende
Zorgverzekering.
Een optie waarvoor je wel/ geen extra Aanvullende Zorgverzekering kiest.
Dit betekent dat Sex wordt geinstitutionaliseerd in een Medische constructie.
Zowel de Sexwerker als de Klant zijn verplicht Medische controles toe te staan.

En, ik wil meer....
Love-hotels naar Japans voorbeeld.
https://en.wikipedia.org/wiki/Love_hotel
https://www.youtube.com/watch?v=IXgX_r-x-XE

Dit zijn hotels waar gasten komen voor sex.
Toeristen-design.
Ik verwacht dat 'als wij deze vorm van Beschermde sex ook aanbieden in NL'.
de Sexwerker beter beveiligd is.
Japanners praten nooit over Beveiliging, maar geloof mij... DIE is er WEL.
Japanners zijn wel rustiger - beschaafder van karakter dan de Hollanders zijn...

Voor de Politie betekent de aanwezigheid van deze Cultuur in NL:
een Beter zichtbare scheidslijn tussen Gezonde ( betaalde ) sex en de Mensenhandel.
Het idee dat je tegen jongeren kan zeggen:
'Niet op straat rotzooien, ga naar een Love-hotel',
maakt de opvoeding een stuk eenvoudiger.
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En... Wijzijnprooud..,
Hebben jullie het begrepen?
De FIOD in Koninkrijk sluit vanaf 15 juli2018; de FIOD in RepubliekNL blijft open.
Jullie mogen 'drammen bij de FIOD & Politie voor RepubliekNL'.
Jullie zijn momenteel Extra Kwetsbaar door het bestaan van DictatuurNL naast RepubliekNL.
In de rechtzaal kan ik jullie alleen steunen als jullie werken vanaf het Folterverdrag.
Doen!
-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 - Provincie 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/
https://www.mequhi.com
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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