from:Robbert van den Broeke <robbert1980@live.nl>
to:Constantia Oomen <constantiaoomen@gmail.com>
date:Aug 4, 2019, 7:20 PM
subject:Dag Constantia de waarheid met wat voor gevolgen dan ook
Lang geleden weer Ik had me eigelijk voorgenomen stan en alan niet terug te pakken om dat
ze allebei zwaar aan de drugs zitten en heel labiel zijn maar nu ik de mails van alan lees en
stan voel ik me genoodzaakt om de bom te laten klappen hoe veel pijn het me ook eigelijk
doet want voor stan vocht ik Stan is zwaar coke verslaaft onder invloed van Alan hier heb ik
ook geluid opnames van die stan naar me stuurde als hij bang was hij heeft heel veel coke in
Huis hij.snuift heel veel en hij hackt internet casino's ik stuur je geluids opnamen als je
wil van stan en Alan waar op Je dit kunt horen hij doet dit al 10 jaar en heeft miljoenen.weg
geharkt Joran krijg nog steeds zwijg geld daar voor om het geheim stil te houden en als joran
geen geld meer krijgt stuurd hij de documenten naar de pers dit heeft hij nog niet gedaan hij
heeft alleen laten zeggen in de pers dat er een online casino oplichter is in Nederland die als
handlanger voor hem werkt om stan te laten schrikken om dat joran toen een tijdje geen geld
meer kreeg ik heb nooit achter stan zijn criminele leven gestaan ik geef letterlijk niks om
geld ik woon in kleine sociale woning Alan koopt de meest duure spullen besteld van alles
met gestolen geld ik heb bewijzen van het casino hacken van Joran gekregen ik kan ze je
zenden als je wil stan gaat waarschijnlijk.nog proberen slim te liegen maar gaat niet meer
zoveel.bewijs hij werd al lange tijd bedreigd door Rachid die eist 100.000 euro terug van stan
Rachid heeft zelfs een knokploeg de vader van stan laten klem rijden vorig jaar mett met
dreigement we moeten geld van Je Rachid heeft er recht op dit doet stan zijn ouders aan met
zijn levens wijze stan was gevlucht voor Rachid en alan ook nu gebruikt Alan heel veel druks
en stan ook Alan is nu al een tijd in een perverse onderdanige bui naar Rachid hij flirt met
hem pervers geil en spreken af met hem en hebben sex terwijl de ouders van stan Rachid
haten en hij hun bedreigd Rachid benaderd mij ook en vroeg vorige week nog of ik
helderziend wilde kijken of hij met hiv besmet is om dat hij Alan en stan er van verdenkt dat
ze aids bloed in zijn drinken hebben gedaan ik stuur je de telefoon gesprekken wel die ik met
rachid heb opgenomen hij heeft waarschijnlijk gewoon sex met hun gehad daarom pak ik
Rachid ook terug ik stuur hem veel angst energie dan beld hij weer en smeekt of ik het niet
wil doen ik ben nu het geheim van stan overal aan het melden dit monster moet gestopt
worden ik heb heel veel voor hem gedaan. Maar het gaat met mij nu heel goed ik heb leuke
Stoere Vriend stan heeft letterlijk geen tanden meer in zijn mond om dat hij die nooit poetst en
dat vind ik oprecht zielig professionele hulp acepteerd hij niet en hij gaat maar door met
casino's hacken hij woont nu in Valkenburg ik heb zijn adres weer een kast van een huis het
is wel bijzonder dat stan zoveel.jaren dit heeft kunnen doen en nog steeds niet vast zit maar
ik ga er alles aan doen.om hem en Alan achter de tralies te krijgen ik heb alle bewijzen in
handen waar ik hem.mee kan breken de moeder van Alan gebruik zelf ook drugs en beheerd
het grote geld in Polen wat stan steeld wekelijks en op naam van de oma van Alan zijn
moeder was vroeger al heel labiel en beroeps hoer en een bleke drugs junk met vermagerd
lelijk uiterlijk mocht je dit niet geloven wil ik je alle bewijzen sturen ik weet zeker dat stan en
Alan of Vermoord worden of opgepakt want ze scheppen op over hun geld ze zijn onder
invloed laten Rachid uit Maastricht weer binnen waar van zijn vader in de tbs zat vele jaren nu
weer vrij hij was huur moordenaar van de maffia al dus Rachid ook de vader van stan weet
schijnbaar niet eens dat hij zwaar aan de drugs zit en dat Rachid die zijn vader liet klem rijden
nu Sex relatie met Alan heeft en stan ik kan Je het morgen allemaal sturen .Ik hoop dat stan

en alan opgepakt worden of dood gaan want ze verwoesten alles dit is helaas de waarheid ik
heb hier niks mee te maken maar dan ben je in elk geval echt op de hoogte van de echte
elende ook de laatste Whatsapp van Rachid zijn worden twee weken terug Robbert zorg dat
dit monster stan gestopt word hij heeft mijn leven verwoest met een document er bij het is te
zot voor worden dit maar het is helaas echt waar ik ga deze geluisd opnamen ook sturen
naar de vader van stan waar Racid op de horen is die praat over de bezoekjes alan en stan ik
heb app op telefoon die alle gesprekken opneemt waarop Rachid verteld over de sex en het
adres van hun verteld in Valkenburg dus hij is er echt geweest stan heeft me voce clips
gestuurd verdrietig hoe vaak Alan hem bedreigd en dwingt coke te snuiven en hem heel vaak
heel hard slaat Alan heeft stan zijn trommelvlies kapot geslagen kan bewijs sturen je snapt als
ik dit soort berichten krijg ik zorgen heb ik raakte compleet van slag hier door . Ik wilde dit niet
vertellen om dat stan en Alan eigenlijk heel makkelijk te pakken zijn op een alles verpestende
mannier stan is de druppel geweest die het vertrouwen in mensen bij mij voorgoed verpest
heeft ik belde vaak zijn ouders als ik dacht dat het niet goed ging met hem of dat hij dood op
bed zou liggen misschien als er weer ruzie was daar stan loog dan de andere dag weer tegen
zijn ouders dat het niet waar was gelukkig heb ik alle geluisd opnames ik bleef maar van stan
houden ook al beloofde hij letterlijk honderde keren dat hij gezellig naar me toe zou komen en
telkens niet deed . Zoals stan altijd al is geen verandeoordelijkheids gevoel ik heb ook
bewijzen dat Alan vreemd gaat en stan keihard bedriegt maar dat is verder stan zijn eigen
probleem . Ik ga er nu voor zorgen dat de waarheid aan het licht komt want ik sta niet achter
stan zijn praktijken en ook die van Alan ik zeg oprecht dat er grote kans is dat hun deur er
vandaag of morgen uitgehaald word en Justitie op de koffie komt stan zal wel zo slim zijn om
dingen te wissen op computer maar ik geef Justitie het advies om bij via de provider zij
internet verkeer uit te laten lezen hij heeft joran ook geïnstalleerd inmiddels en via Facebook
account en Messenger waar hij zich Richard noemde ook veel belastende dingen over stan
stuurde net na de breuk met stan waren ineens de gesprekken verwijderd en benaderde
Koran me niet meer om geld van stan .Dus ik geef het advies zoek die gesprekken terug
bij de provider het laatste geluisd bericht wat ik van Koran kreeg was ik maak me zorgen om
stan en Alan de situatie loopt uit de hand . Helaas is het nu te laat als Alan en stan een laster
campagne beginnen moet ik mensen waarschuwen voor hun echte praktijken .
Groetjes Robbert
...

