
 

 

 

 

 

 

Over Stop Martijn

 Word lid

Opgericht op 3 November 2007

Beheerder Michelle

Beschrijving Stop Vereniging
Martijn, de vereniging die opkomt
voor de belangen van pedofielen en
de leeftijdsgrens van seksuele
omgang met jongeren/kinderen
omlaag wil halen.

Dit kan echt niet mensen, kinderen zijn onze
toekomst. Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien.
Het is niet te bevatten dat er een stichting bestaat
die voor de belangen van pedofielen opkomt en
probeert pedofilie goed te praten.

Vrijheid van meningsuiting voor iedereen? Mooi, dan
ook voor mensen die pedofilie zieker dan ziek
vinden. Je zou eens kunnen kijken op de website,
martijn.org. Het is ongelooflijk dat daar mensen
onderling foto's uitwisselen, elkaar steunen en
elkaars gedrag of drang vergoeilijken.

Sluit je aan, met zijn allen kunnen we laten zien dat
pedofilie altijd fout is geweest en dat daar zeer
zeker géén verandering in mag komen.

Categorie Overig

Leden van deze hyve zijn ook lid van: De
Lama's, ANTI- DIERENLEED, Joran van der Sloot is
Crimineel!, Hippe tekenfilmseries van vroegâh!,
Einde aan de Betutteling dus Roken waar Jij Wil
bekijk het overzicht

›  Meer informatie »

Advertenties door Google ?

Advertenties worden geladen...

Foto's & video's

Nog geen foto's

Polls

Er is nog nooit een poll geplaatst.

Leden (17741)

Angelina Leonie Kevin Stella

Dennis & Maikel tom mariel Ashley

Martijn en anja Natasja TESSA'

›  Bekijk alle leden

Agenda Overzicht

›  Meer

Buzz

Eerder:

René
Pedofiel & Misbruikt (EO) deel 1 vandaag om
21:57 Nederland 3

Koen is pedofiel, maar zegt er bewust voor te kiezen
geen seksueel contact met kinderen te hebben. Bark
werd van zijn dertiende tot zijn achttiende seksueel
misbruikt door een pedoseksueel, zijn
voetbaltrainer. In een tweeluik van JONG duikt
presentator Manuel Venderbos in misschien wel het
grootste taboe van dit moment: seksuele gevoelens
voor kinderen. Op zijn vijftiende wordt Koen (begin
20) verliefd op een jongen van acht en weet hij het
zeker: ik ben pedofiel. Hij valt op jongens tussen de
acht en dertien jaar oud, maar houdt dit jaren stil.
Nu voelt hij de behoefte ermee naar buiten te
komen.

Voor het verhaal van niet-praktiserende pedofielen
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is weinig aandacht. JONG vindt het belangrijk deze
groep uit de anonimiteit te halen, om zo het
onderwerp pedofilie bespreekbaarder te maken en
daarmee een eerlijke bijdrage te leveren aan een
genuanceerde discussie over dit thema.

René
Uitspraak rechtbank in zedenzaak Amsterdam
live om 09.30 uur.

De rechtbank in Amsterdam doet vandaag uitspraak
in de omvangrijke Amsterdamse zedenzaak.
Hoofdverdachte Robert M. en diens levenspartner
Richard van O. krijgen beiden hun vonnis te horen.
Het Openbaar Ministerie heeft op 5 april tegen M. 20
jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, tegen
Van O. 12 jaar cel. De zitting begint om 09.30 uur
en wordt live uitgezonden op Journaal24.

Arno respecteert gadget ? van Eagle

[FR1908] ThaJoker heeft gereageerd op de
groepsdiscussie Dit zijn de postcode gebieden waar
veroordeelde pedofielen wonen ( Heeft u... van
Eagle

RIP Mama 12-12-1963 13-3-2012 heeft gereageerd
op de groepsdiscussie Dit zijn de postcode gebieden
waar veroordeelde pedofielen wonen ( Heeft u... van
Eagle
› Bekijk alle buzz

Forum

Onderwerp Gestart door Reacties Laatste   

Dit zijn de postcode gebieden waar veroordeelde
pedofielen wonen ( Heeft u een toevoeging laat het
weten )

Eagle
80 13 mei, 19:20

Graag even jullie aandacht voor de volgende petitie Michelle 9 13 mei, 19:20

1 2 »

Gadgets

?

›  12 reactie(s)

›  0 reactie(s)

Krabbels

1 2 3 4 ... 314 »

René
Pedofiel & Misbruikt (EO) deel 1 vandaag
om 21:57 Nederland 3

Blog

20 jarige jongen werft kinderen op hyves !!!

11 mrt 2009, 21:46

Vandaag kreeg ik een mailtje van een overbezorgde
moeder, met de volgende mededeling , een 20
jarige jongen wilde haar 9 jarige dochtertje
toevoegen op hyves , de vrouw werd nieuwschierig
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23 mei, 21:56, Reageer

Koen is pedofiel, maar zegt er bewust voor te kiezen
geen seksueel contact met kinderen te hebben. Bark
werd van zijn dertiende tot zijn achttiende seksueel
misbruikt door een pedoseksueel, zijn
voetbaltrainer. In een tweeluik van JONG duikt
presentator Manuel Venderbos in misschien wel het
grootste taboe van dit moment: seksuele gevoelens
voor kinderen. Op zijn vijftiende wordt Koen (begin
20) verliefd op een jongen van acht en weet hij het
zeker: ik ben pedofiel. Hij valt op jongens tussen de
acht en dertien jaar oud, maar houdt dit jaren stil.
Nu voelt hij de behoefte ermee naar buiten te
komen.

Voor het verhaal van niet-praktiserende pedofielen
is weinig aandacht. JONG vindt het belangrijk deze
groep uit de anonimiteit te halen, om zo het
onderwerp pedofilie bespreekbaarder te maken en
daarmee een eerlijke bijdrage te leveren aan een
genuanceerde discussie over dit thema.

21 mei, 08:05, Reageer

René
Uitspraak rechtbank in zedenzaak
Amsterdam live om 09.30 uur.

De rechtbank in Amsterdam doet vandaag
uitspraak in de omvangrijke Amsterdamse
zedenzaak. Hoofdverdachte Robert M. en
diens levenspartner Richard van O. krijgen
beiden hun vonnis te horen. Het Openbaar
Ministerie heeft op 5 april tegen M. 20 jaar cel
en tbs met dwangverpleging geëist, tegen
Van O. 12 jaar cel. De zitting begint om 09.30
uur en wordt live uitgezonden op Journaal24.

20 apr, 15:00, Reageer

Wildcat

en ging eens kijken , en wat blijkt deze gast is
alleen maar vriendjes met hele jonge meisjes ik vind
dit...

›   34 reactie(s) Lees verder

veroordeelde pedofiel , zet zich in voor vrijwilligers werk
!Kinderen ! Dit moet niet kunnen

12 jan 2009, 16:49

Afl.: Pedoseksualiteit geen bezwaar. Een man uit
Brabant verhuurt zichzelf als clown op
kinderpartijtjes. Eerder werkte hij met kinderen in
buurthuizen en bij de scouting. Wat hij er nooit bij
vertelt is zijn veroordeling voor pedeoseksualiteit,
bijna dertien jaar geleden....

›   6 reactie(s) Lees verder

in deze postcode gebieden wonen veroordeelde pedofielen (
Keep ya eyes open )

11 jan 2009, 21:00

Aardenburg 4527
Alkmaar 1827
Alphen a/d Rijn 2403
Amsterdam 1053,1058
Apeldoorn 7328
Arnhem 6825
Assendelft 1566
Amersfoort 3812
Barendrecht 2992
Barendrecht 2993
Bennekom 6721
Bodegraven 2415
Berkel-Enschot 5056...

›   29 reactie(s) Lees verder
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19 apr, 16:09, Reageer

2012 Tien Jaar Pim Fortuyn
Haal m nu in huis! PIM FORTUYN VLAG

Nu of Nooit! 2002 - 2012 Tien jaar!
Dit jaar is een bijzonder jaar, voor Fortuyn
liefhebbende.
Dit jaar precies 10 jaar geleden werd
omgebracht, zijn moordenaar
Volkert van der Graaf komt dit jaar ook nog
eens vrij!
Hang de vlag uit op 6 mei, en laat zien dat
ook jij hem nog niet vergeten bent.
Nu voor de unieke prijs van €65 voor slechts
€15 de laatste!!!
Nieuw en gratis verzendkosten inbegrepen
door heel Nederland.
Omdat jij uitgekozen bent, als iemand die het
waard is om deze in bezit te hebben en niet
zomaar iemand bent! ook leuk als kado!

AD your Service!

15 apr, 16:09, Reageer

J a s m i j n #
lekkeresnoepjes-love.hyves.nl
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