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Geachte Heer van Erp,

Hierbij zend ik u de kopieën van mijn testamentaire Algemene Volmacht met kopie begeleidend schrijven voor de
(Trust)Belastingdienst
Ik verzoek u zich tot hen te wenden, gezien ik geen middelen van bestaan meer heb en zelfs mijn eerste levensbehoeften en
zorgkosten niet meer kan betalen.
Voor meer informatie verwijs is u naar mijn website www.trudiverstegen.nl

Hartelijke groeten,

Trudi Verstegen.

De gang van zaken betreffende uw opdrachtgever beslag op mijn rekening te leggen -Jeugdfbescherming Brabant- vindt u hier
terug:
Nalatigheid en gegrond verklaarde klachten werden met represailles jegens mij vergolden: https://trudiverstegen.nl/dit-wens-ik-testoppen-narcisme-en-corruptie/
Ik werd door Jeugdbescherming Brabant bedreigd en op basis van jereinst bedrog van mijn kinderen onthouden hetgeen een
dagelijkse marteling betekent: https://youtu.be/DFYLegBm7c0
De rol van mijn ex schoonvader en zijn vrijmetselaarsvrienden: https://youtu.be/0LzIAZq3NzM en
https://trudiverstegen.nl/tag/radio-uitzending-trudi-verstegen/
Mijn ex-schoonvader was bestuursvoorzitter bij Rabobank de Langstraat en zijn opvolger Konijnenburg doet alles om de
corruptieve handelingswijze weg te poetsen en mijn leven onmogelijk te maken ten gunste van zijn nestor:
https://www.youtube.com/watch?v=jxwaJT6uNlE
De heer van Gurp is een van mijn ex-schoonvader’s vrienden:
https://www.facebook.com/truus.verstegen/posts/1580029218871716
Ik mag geen aangiften doen: https://youtu.be/6fbXrnMkQhU waardoor ik van elke vorm van rechtsbescherming, mijn kinderen en
toekomst wordt onthouden. https://www.youtube.com/watch?v=6fbXrnMkQhU
Vrienden worden bedreigd en ik wordt dagelijks gestalkt en elke vorm van mijn bestaansrecht werd en wordt geschonden:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDJkPyzbXqSGaNqRWr1fWSH__rjnEQzDD
Niet alleen aangiften worden geweigerd, ook PV-s van zittingen: https://trudiverstegen.nl/niet-alleen-wordt-aangifte-doengeweigerd-processen-verbaal-van-zittingen-worden-ook-geweigerd/
Gemeente Waalwijk, waar ik PvdA politica was acteert eveneens ten gunste van Freemason-vrienden en droeg eerder bij aan de
dood van meerdere vrouwen waaronder mijn beste vriendin en twee mij bekende vrouwen, moeders van mijn 15 jarige zoon
Mart: https://trudiverstegen.nl/nol-kleijngeld-vm-partijgenoot-pvda-in-charge-politie-waalwijk-laat-mijn-aangiften-weigeren-enseponeren/
Vrienden worden bedreigd en van handel onthouden: https://trudiverstegen.nl/wpcontent/uploads/2020/07/Bijlage_Chantage_Daniel_Frankenhuijs.pdf . Naast de heer Frankenhuis inmiddels 21 anderen.

Hopelijk bent u wel humaan en werkt u niet nog verder mee aan mijn ondergang. Ik verwijs u naar het navolgende en hoop dat u
durft te kiezen voor mensenrechten die in mijn case moedwillig geschonden worden in elk denkbaar opzicht:
https://www.facebook.com/100005939580459/posts/1573300926211212/?d=n . Teneinde herhaling van het meest erge in de
geschiedeins een halt aan te roepen: https://youtu.be/wmBSIQ1lkOA . De grootste misdaad in de wereld wordt niet gepleegd
door toppers of NaZi’s maar door mensen die niet humaan durven zijn. Niet durven nadenken.
Ik ben niet bang voor de dood. Ik keek deze duizenden keren in de ogen en sprak tientallen slachtoffers van Deep State. Mijn
leven werd overleven in hel toen ik moest kiezen voor veiligheid voor mijn kinderen van juist uw opdrachtgever
Jeugdbescherming Brabant. Het vrijmetselaarsnetwerk van mijn ex-schoonvader echter schoot hun broeder te hulp oom de
terreur van mijn ex te verdedigen en eraan deel te nemen. "Broederschap”.
Kinderen en vrouwen mogen geen aangiften doen. Alle “Conspiracy theorieen” zijn facts. Als ik denk aan de angst die de
kinderen hebben moeten doorstaan en de toekomst die mijn kinderen te wachten staat als niemand deze gang van zaken een
halt aanroept zie ik het als een plicht als mama mijn kinderen mijn hel op aarde te besparen. Al is dat het laatste dat mij wordt
toegestaan.

toegestaan.
Ik heb alleen vertrouwen in ONZER ALLER toekomst wanneer mensen alleen nog orders opvolgen die volgens mensenrechten
uitgesproken zijn. Hopelijk durft u onze kinderen te beschermen en gunt u hen een eerlijke toekomst.
Het scheiden van moeders van kinderen die hen moeten beschermen is de grootste misdaad die kan worden begaan.

Hartelijke groeten,
Trudi Verstegen
www.childrensdefenseforce.com
www.trudiverstegen.nl

Ps, mijn advocaat Yves Vlassenroot geeft aan nog nooit zoveel corruptie te hebben meegemaakt als in mijn zaak. U mag hem
bellen, mocht u mij -ondanks alles ik gepubliceerd heb uit overlevingsdrang- niet geloven.
U mag ook de heer Valentijn van Noorle-Janssen (KPMG-Maiburg) bellen om te verifiëren of datgene wat ik omschrijf als
onmogelijk maken van mijn bestaan juist is. De boekhouder van mijn ex bevestigde dit aan hem.
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Hallo Valentijn,

In verband met de wereldwijde COVID-19 / Corona-crisis, doe ik je in de bijlagen kopieën toekomen van mijn testamentaire
Algemene Volmacht met kopie begeleidend schrijven voor de (Trust)Belastingdienst.
De overdracht in maart 2020, van de Amerikaanse presidentiële macht van Donald J. Trump aan FEMA, betekent dat meer
mensen over het bestaan van de testamentaire Cestui Que Vie geboorte trust funds te weten zijn gekomen en die mensen,
waaronder zoals je weet: ik, gaan jarenlang gebukt onder de bejegening van de "dood en verloren op zee" presumptie welke
binnen de financiële wereld en de rechterlijke macht, leidend is.
De Dead At Sea - presumptie (en wat een toepasselijke naam voor de DAS rechtsbijstand toevoeging!) is er de oorzaak van,
dat mensen zoals ik, onder valse voorwendselen, hun kinderen kwijtraken, overladen worden met strafvorderingen,
dwangbevelen, onteigening van gebruiks- en woonrechten, loonbeslagen en ontneming van het recht op rechtsbijstand.
De Nieuwe Wereld Orde is volledig gebaseerd op de Dead At Sea - presumptie en ik mag er dan ook vanuit gaan dat je als
partner bij KPMG en als plaatsvervangend rechter bij de Hoge Raad, precies weet waarover ik hier spreek.
Dit gezegd hebbende, is er voor ons onderling geen enkele reden meer om niet ter zake te komen.
Ik wil mijn financiële administratie, welke ik op 13 februari 2020 bij jou in bewaring heb gegeven, graag in oorspronkelijke staat
van je terug ontvangen.
Deze administratie wil ik namelijk ter beschikking kunnen stellen aan de gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst, ten behoeve
van de activatie van de afwikkeling van mijn individuele geboorte trust nalatenschap.
Ik vertrouw erop, van jou ondertekend terug te ontvangen: de Kennisgeving Algemene Volmacht teneinde jou als
geïnformeerde - bewaarder, te vrijwaren van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de gevolmachtigde.
Het type document van de Algemene Volmacht alsmede de Kennisgeving Algemene Volmacht, wordt morgen door mijn
advocaat Yves Vlassenroot, in het geding betrokken.
Graag ontvangen mr. Vlassenroot en ik, in CC. een scan van de door jou (en mij) ondertekende Kennisgeving Algemene
Volmacht, per e-mail, zodat mijn, aan jou in bewaring gegeven, financiële administratie, voor de gevolmachtigde
(Trust)Belastingdienst te traceren is en blijft.
Met erkentelijke groet,
Trudi Verstegen
Massenetstraat 15
5144WP Waalwijk
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