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Onderwerp : Fw : Reactie op acties

Geachte heer /mevrouw ,
Ter info .
Murg ,

Beste gezinsvoogd SAVE ) ,
Nadat jullie mijn ex weer hebben beloond met een eindrapport vol onwaarheden vinden jullie het vreemd dat ik opeen vreedzame manier mijn ongenoegen over jullie optreden uit ?. Even ter herinnering , waar was jullie ongenoegentoen mijn ex de laatste 2 jaar zich schandalig ( zie lijst onder ) heeft gedragen en grote mentale schade aan mij enbelangrijker nog aan onze 2 kinderen heeft toegebracht?:
* 9 maanden lang de omgang éénzijdig heeft stopgezet (tegen de omgangsregeling van de rechtbank van 14 februari2019 ) .
* De afspraken van het JBT overleg van 15 oktober 2019 met de Raad voor de kinderbescherming onder leiding vansenior medewerker van de RvdK Utrecht niet heeft nagekomen .
* 1 maand lang in januari van vorige jaar onze 2 kinderen 1 maand lang niet naar school heeft gebracht ( terwijl zeleerplicht zijn ) om vonnis van de rechtbank van 24 december 2019 te saboteren ?. Dit is ook bevestigd doorschooldirecteur en leerplichtambtenaar van de gemeente Amersfoort
* De laatste 4 vonnissen van de rechtbank niet heeft nagekomen met elke keer een andere excuus .

is* Weggelopen is uit het overleg over de verdeling van de paspoorten en hier door uw collegabeloond bij de zitting van de rechtbank van 3 maanden geleden .
* Vorige week weggelopen is over het overleg over het ouderschapsplan .
Over deze punten staan niks in jullie schandalige eindrapport. Kunnen jullie in de ochtend jullie zelf wel in de spiegelkijken ?. Dit vinden jullie allemaal niet belangrijk maar wel dat ik vreedzaam voor het stadhuis sta?. Jullie moeten goedbeseffen dat ik niet de eerste beste vader ben dat jullie zonder professionele gevolgen voor jullie zelf gaanvernederen .
Bij deze wil ik jullie regiomanager vragen om haar belofte van 1 maand geleden na te komen bij hetklachtgesprek om jullie te vervangen voordatjullie meer schade kunnen toe richten aan mij en mijn 2 kinderen .
Murg ,

Op maandag 20 september 2021 10:28:00 CEST schreef



Dag
Wij hebben vernomen dat jij in ieder geval afgelopen vrijdag en mogelijk ook donderdag je acties voor het stadhuisvan de Gemeente Amersfoort hebt hervat.
Dit bevreemd ons . Je hebt onze telefoonnummers en emailadressen waarop wij te bereiken zijn voor overleg . Het inhet openbaar noemen van de Gezinsvoogd en Bestuurder gaat voorbij aan de grenzen van fatsoenlijkheid enmogelijk ook van de privacy . Deze wijze van communiceren vinden wij ongepast en keuren we af. Nog daargelatendat je kinderen op de foto zichtbaar zijn en dit ook meekrijgen en / of op aangesproken worden .
Bij deze dan ook het vriendelijke, maar dringende verzoek om deze actie te stoppen of minimaal het bord met defoto's van je kinderen en de persoonlijke namen te verwijderen .
Tot slot nogmaals de boodschap dat wij van mening zijn dat deze acties niet bevorderlijk zijn voor de zienswijze tenaanzien van het gezamenlijk ouderschap en uitvoeren van het gezamenlijk gezag .
Met vriendelijke groet ,
Medewerker SAVE
SAVE Amersfoort
Stadsring 179 3817 BA Amersfoort
Samen Veilig
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