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Inleidend, royaal geïllustreerd overzicht van de westerse filosofie.
Een ontroerende roman over liefde, eenzaamheid en familiebanden Nicole groeide op als enig kind zonder vader en sindsdien droomt ze
ervan zelf ooit een groot gezin te hebben. Als ze tot haar grote vreugde merkt dat ze zwanger is, lijkt haar droom werkelijkheid te worden...
tot bij een onderzoek duidelijk wordt dat haar baby een erfelijke hartafwijking heeft. Maar zij en haar man noch haar moeder zijn de oorzaak
van het defecte gen. Bang en vol brandende vragen gaat Nicole naar haar moeder, die in het verleden nooit over Nicoles vader wilde praten.
Geconfronteerd met het verdriet van haar dochter begint -Marianne te vertellen: over de jaren na de Tweede Wereld-oorlog en de verbittering
over alles wat Duits was die toen heerste; over haar grote liefde uit Frankrijk en de tijd die hen langzaam maar zeker uit elkaar dreef; over de
grote eenzaamheid die ze sindsdien elke dag voelde. Nicole, diep geraakt door het verhaal van haar moeder, besluit dat het tijd wordt om de
wonden uit het verleden te helen en haar kind een -toekomst te geven, en ze gaat op zoek naar haar vader... De pers over de boeken van
Corina Bomann ‘Een boeiend, maar ook spannend familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse landhuizen, exotische landschappen,
mystieke gebeurtenissen, historische details en de romantiek van een verboden liefde.’ NBD Biblion ‘Een mooie roman over de onthulling
van een mysterieus familiegeheim.‘ Chicklit.nl
Leerboek voor de Japanse schriftvorm kanji.
Happy Campers is Caravanity’s ode aan de lifestyle van het kamperen. Femke Creemers en Marijn de Wijs brachten in Happy Campers
meer dan 45 bijzondere, toffe caravans, campers en andere kampeermiddelen samen. Van over-de-top-gepimpt tot stijlvol gedecoreerd en in
ere hersteld; van een 50 jaar oude vintage caravan tot een nieuwe sleurhut. De meer dan 250 schitterend vormgegeven pagina’s met
grandioze foto’s zorgen voor instant verwondering, vrolijkheid, enthousiasme en een hoog ‘wil ik ook gehalte’. Dit boek is voor iedere
caravanliefhebber een must-have.
El Cronometro es un manual de preparacion del examen para la obtencion del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Nivel
Intermedio. Consta de 30 sesiones de trabajo divididas en dos vueltas de 15 sesiones y una parte final donde hay un modelo de examen con
las caracteristicas del DELE. Aqui el candidato podra encontar material de preparacion y consejos practicos para cada una de las partes del
examen. El manual has sido elaborado por profesores de E/LE pertenecientes a diferentes Centro del nstituto Cervantes y con experiencia
en la realizacion de examenes y en la preparacion de cursos para los examenes DELE ; entre las novedades metodologicas que presenta
destacan el tratamiento del tiempo en la realizacion de las actividades, los instrumemntos de analisis de dicha realizacion, y la propuesta de
recursos para ampliar la preparacion, asi como la inclusion de las claves en cada sesion de trabajo. Junto con el libro hay un CD con las
audiciones de todo el libro. El Cronometro es un libro que se puede usar en forma individual o en grupo, ya que se adapta a distintot tipos de
contextos de aprendizaje.
Het moment waarop een meisje voor het eerst durft op te komen voor zichzelf. Het boek dat iemands leven compleet verandert. Het
schijnbaar onschuldige zoenspel dat dramatische gevolgen krijgt. In zestien verhalen over liefde, verraad en wraak beschrijft Aidan
Chambers gebeurtenissen die je leven voorgoed veranderen. Verrassende verhalen die nog lang blijven nazinderen.
Winnaar van de Thrillzone Award voor Beste Nederlandstalige Thriller 2017 *****Vrouwenthrillers.nl 'IJsengel is als het Zweedse landschap:
schitterend van een afstand maar als je langer kijkt, zie je het drama dat zich tussen de schijn afspeelt en dat is heel knap gedaan.’ ‘Een
van de beste Nederlandse thrillerauteurs.’ M.J. Arlidge De brute ontvoering van mediamagnaat Berndt Müller zet heel Zweden op zijn kop.
Zijn vrouw en dochters zijn wanhopig en gaan, tegen het advies van de politie in, met de ontvoerders in gesprek. Maar wanneer ze het
geëiste losgeld betalen, verandert er niets; Berndt blijft spoorloos. Als blijkt dat de ontvoerders allen hun eigen redenen hebben voor het
misdrijf, slaat de vlam in de pan. Intussen ontdekt een klein meisje dat Berndt wordt vastgehouden op een onbewoond eiland voor de kust
van Göteborg. Even lijkt zijn redding nabij, maar dan blijkt dat het meisje net zo gevangen zit als hij... De pers over de boeken van Nathalie
Pagie ‘Casa Familia is een lekkere ouderwetse avonturenroman in een modern jasje.’ Vrij Nederland ‘Overtuigend. De plot zit goed in
elkaar, tot en met de allerlaatste verrassende ontknoping.’ De Telegraaf ‘Wat begon als een heerlijk luchtig te lezen thriller, is door de
climax een boek geworden dat indruk maakt. Knap!’ Thrillzone.nl
Ethiek voor de landbouw Landbouwsters en landbouwers zien zich tegenwoordig voor nieuwe uitdagingen gesteld: hun werk is omstreden,
de maatschappelijke kennis over levensmiddelenproductie is gering - de verwachtingen die aan de landbouw gericht worden, zijn dat echter
niet. In dit spanningsveld moeten boerinnen en boeren niet enkel hun verantwoordelijkheid nemen, maar ze moeten ook antwoorden geven in
de debatten.Bij het moderne landbouwkundige beroepsbeeld hoort daarom ethische reflectievaardigheid: landbouwsters en landbouwers
moeten waardebewust handelen en zichzelf versterkt in het maatschappelijke debat mengen. Ethiek voor de landbouw dus. Maar wat is
ethiek? Hoe kan je die nieuwe maatschappelijke verwachtingen beschrijven? En wat betekent verantwoordelijkheid met betrekking tot
voeding, milieu, klimaat en dieren?Het boek dat voor u ligt biedt antwoorden. Het is daarbij geen filosofisch werk, maar richt zich expliciet tot
de boerinnen en boeren zelf. De stijl is daarom bewust gehouden op een dagdagelijks taalgebruik. Dit boek zal helpen om het
landbouwkundige beroepsveld en de daarin bestaande controverses beter te begrijpen, sleutelbegrippen te verklaren en de zelfstandige
ethische oordeelsvorming te verbeteren. Met deze doelen is het boek in het bijzonder voor het landbouwkundig onderwijs relevant, want het
zijn niet in het minst de jonge boerinnen en boeren die zich voor de nieuwe uitdagingen gesteld zien.Het is daarbij vanzelfsprekend dat het
boek terughoudend is als het om oordelen gaat: het wil niet beantwoorden wat moreel juist of fout is, maar veel meer debatten en posities
beschrijven en op deze manier het zelfstandige nadenken stimuleren. De auteur Christian Dürnberger, Doctor in de Filosofie en Master in de
Communicatiewetenschappen, werkt al enkele jaren voor verschillende onderzoeksinstituten op ethische vragen in de landbouw.Hij is een
veelgevraagd referent en auteur van boeken over diverse thema's, bijvoorbeeld over groene gentechnologie, bio-energie, genome editing of
morele uitdagingen in het dierenartsenberoep. Tegenwoordig werkt hij als filosoof bij het Messerli Onderzoeksinstituut, Afdeling Ethiek van de
Mens-Dierrelatie aan de Diergeneeskundige Universiteit Wenen, Geneeskundige Universiteit Wenen en Universiteit Wenen, en op de
Campus Francisco Josephinum Wiesbelburg. Voordien werkte hij bij de Ludwig-Maximilians-Universiteit München, het Institut TTN en de
Hogeschool voor Filosofie München.
Cronometro. Manuale di preparazione del Dele. Nivel A1. Con espansione online. Con CD Audio. Per le Scuole superiori (El)Edinumen
Editorial
Cirkel van het kwaad is een thrillerserie over de zoektocht naar de ware toedracht van een twintig jaar oude moord. Na Schaduwkinderen en
Uitverkoren verschijnt in oktober het derde deel en laatste deel: Bloedband. KOMT JULES ER EINDELIJK ACHTER WAT ER MET HAAR
FAMILIE IS GEBEURD? Officier van justitie Jules Declerck krijgt op haar werk te maken met de dood van de vijftienjarig Amber, die
ogenschijnlijk het slachtoffer werd van digitaal kinderlokken, oftewel grooming. Jules heeft al snel het vermoeden dat er iets heel anders
speelt. Als haar ex – misdaadjournalist Harry Simones – anonieme tips over de zaak ontvangt, raken ze beiden verstrikt in de duistere
plannen van sekteleider Elijah Schillinger. Wat weet deze charismatische man eigenlijk over Jules’ verleden en over de verdwijning van
Jules’ moeder?
Nadat ze op klaarlichte dag in haar huis wordt overvallen, verandert het leven van Maartje van Duiven. Ze komt terecht in een achtbaan van
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ongeloof, verbijstering en angst. Maartje durft nog maar weinig mensen te vertrouwen en zoekt naarstig naar antwoorden. Maar daarbij ziet
ze een belangrijk detail over het hoofd.
Tweetalig kinderboek (Nederlands – Engels), met luisterboek "De wilde zwanen" van Hans Christian Andersen, is niet voor niets een van de
beroemdste sprookjes van de wereld. In een tijdeloze vorm, behandelt het de thema's van de menselijk drama's: angst, dapperheid, liefde,
bedrog, afscheid en hereniging. Deze editie is een prachtig geïllustreerd prentenboek waarin het sprookje van Andersen in een gevoelige en
kindvriendelijke vorm wordt verteld. Het is vertaald in een veelheid aan talen en is verkrijgbaar in tweetalige versie in alle denkbare
combinaties van deze talen. ? Luister naar het verhaal in beide talen, vorgelezen door moedertaalsprekers! ? NIEUW: Met kleurplaten! De
afbeeldingen van het verhaal kunnen worden gedownload om te kleuren via een link in het boek. Bilingual children's picture book (Dutch –
English), with audio The Wild Swans' by Hans Christian Andersen is, with good reason, one of the world's most popular fairy tales. In its
timeless form it addresses the issues out of which human dramas are made: fear, bravery, love, betrayal, separation and reunion. The edition
at hand is a lovingly illustrated picture book recounting Andersen's fairy tale in a sensitive and child-friendly form. It has been translated into a
multitude of languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages. ? Listen to the story in both
languages, read by native speakers! ? NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the
story to color in.

Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
Dagboek met natuurimpressies van de Nederlandse schrijver (1882-1961).
Het hele jaar door zijn er feesten waar Wouter en zijn zusje Mieke naar uitkijken. In Nog één nachtje slapen… feest! vieren ze de
meest bijzondere feesten van het jaar. Deze feestelijke bundel staat boordevol heerlijke voorleesverhalen over Dierendag,
Kerstmis, Sinterklaas, Oudjaar, Moederdag, Pasen en nog veel meer.
The Science of Getting Rich' heb ik niet vertaald met 'De Wetenschap van het Rijk Worden' omdat rijkdom en rijk worden in onze
tijd een andere gevoelswaarde hebben gekregen dan in 1910, toen de grote economische groei nog moest doorbreken. Dit boek
gaat over waardecreatie in alle gebieden van het leven en niet over de competitiegeest, die nu voor velen onlosmakelijk
verbonden is met rijkdom. Daarom heb ik gekozen voor 'De Wetenschap van Overvloed' omdat dit de oorspronkelijke
gevoelswaarde goed benadert.Gerard Meerstadt
Een duistere psychologische thriller, voor de lezers van Alex Marwood en Gillian Flynn Nadat ze elkaar zestien jaar lang niet
hebben gezien, worden de zussen Jessica en Emily weer met elkaar herenigd. Nu ze hun lastige verleden achter zich hebben
gelaten, keert de warmte tussen hen gelukkig terug. Algauw trekt Jess zelfs in bij Emily in haar comfortabele eilandhuis, waar ze
woont met haar man en dochtertje Daisy. Pijn en oud zeer maken plaats voor harmonie en familieliefde. Eind goed al goed, zo lijkt
het. Maar als Daisy verdwijnt terwijl Jess op haar past, begint het perfecte leven dat Emily zo zorgvuldig heeft opgebouwd uit
elkaar te vallen. Had ze haar zusje wel moeten vertrouwen, na alles wat er in het verleden is gebeurd? De pers over Kleine zus
‘Het is non-stop actie in dit verslavende boek.’ The Sun ‘Een strakke thriller. Een van de beste boeken van afgelopen zomer.’
Prima ‘Prachtig geschreven. Dit boek herbergt een duister mysterie.’ Tammy Cohen, auteur van De nieuwe collega ‘Dit boek
deed me duizend angsten uitstaan.’ Red Magazine ‘Ik kon dit boek niet wegleggen; het hield me wakker tot twee uur ’s nachts!
Briljant.’ Liz Fenwick, auteur van Het huis op de kliffen
Estland, 1946. Een Russische geheim agent, die in een prachtige dienstauto rijdt en de opdracht heeft tegenstanders van het
communisme op te sporen, verleidt een kind tot het verraden van zijn ouders.
Finalmente, il libro che mancava in Italia: il manuale più completo, dettagliato e aggiornato sul Triathlon, con tutto quello che si
deve sapere: • training (teoria generale e specifica dell’allenamento, dalla biochimica ai test ai diversi metodi allenanti); • tecnica,
equipaggiamento, materiali, suggerimenti, informazioni pratiche sulle gare; • storia e leggenda, racconti e testimonianze di
campioni e semplici amatori Nel Triathlon le “frazioni” dei tre sport, nuoto-bici- corsa, si svolgono senza soluzione di continuità
con la frenesia delle “transizioni”. Il libro ne mantiene lo spirito dinamico e spettacolare con un’esposizione brillante e accessibile
e con molte immagini. Sport nuovo sintesi di sport antichi, il Triathlon aveva bisogno di un metodo nuovo che non fosse solo la
somma degli allenamenti tipici delle sue tre discipline: sviluppo delle proprie qualità agonistiche, percezione dei propri limiti,
attenzione al valore della pratica sportiva in generale e tutela della salute fisica, mentale e spirituale del triatleta attraverso
allenamenti stimolanti, divertenti e mai monotoni. Un must, da leggere d’un fiato o da consultare, per il principiante, per l’atleta
più evoluto e per il tecnico. gli autori Cristiano Caporali (Villafranca di Verona 1969), triatleta, esperto in apprendimento motorio,
laureato in Scienze dell’educazione, psicologia cognitiva, laureando in Scienze delle attività motorie e sportive. Collabora con
l’associazione Sportslife (www.sportslife.it) per quanto riguarda la preparazione altletica. Guido Esposito (Viareggio 1971),
triatleta dal 1994, più volte ironman finisher. Laureato in fisica, gareggia da podista, ciclista e nuotatore, è istruttore di nuoto e
collabora con la rivista «Triathlon». Prefazione e contributi a cura di Dario “Daddo” Nardone, triatleta e maratoneta, giornalista e
scrittore di storie di sport; per anni responsabile del magazine «Triathlete», ha collaborato con le riviste «Correre» e «Runner’s
world», e fondato nel 2004 il forum e la rivista Fantatriathlon (www.FCZ.it), il più importante portale e web community del triathlon
italiano, visitato quotidianamente da un migliaio di persone.
De inhoud van dit boek is voor mij een uitdaging om ons verhaal, KORT EN KRACHTIG bij u tot leven te brengen.Wat u leest is
UIT HET LEVEN GEGREPEN.Als u niet gelooft in voorbestemming of bovennatuurlijke leiding, dan is het een aanmoediging om
het boek te lezen. Het is een kruising geworden van Goddelijk ingrijpen en menselijke invullingen. Soms handleidingen en dan
weer blindelings vertrouwen op mijn Zender.Geen overgeestelijke verhalen, maar mijn worsteling die u kan helpen om overgave te
bieden aan de Planner van Zijn project.Zoveel mensen zeiden mij met aandrang om iets te schrijven vanaf mijn jeugd tot nu.
Steeds stelde ik het uit, maar nu gaat u het zelf meemaken.In al die jaren van reizen door Nederland en Italië bemerk ik dat nu de
voorraadkamers aardig gevuld zijn met geestelijke rijkdommen en ik er niet meer omheen kan om het op papier te zetten. Van een
geknakte rietstengel maakte hij van mij nog een bruikbaar muziekinstrument. Ik heb mij verbaasd over de goedheid en trouw van
de Vader, verhoringen van gebeden, richting aanwijzers die kwamen opdagen in mijn doolhoven, hoogte en dieptepunten.Ga mee
in de Achtbaan van mijn leven! Genoeg humor en avontuur.
Zou iemand in San Francisco beseft hebben dat de deftige mevrouw de Fremery ooit gedoopt was als slavin? En dat ze als kind
door haar vader naar Nederland was gesmokkeld omdat ze in haar geboorteland Amerika haar leven niet zeker was? Kinderen
van fortuin begint bij avonturier Leon Herckenrath die in 1818 zijn hart verloor aan een jonge slavin en volgt hun oudste dochter en
haar Hollandse man tijdens hun avonturen in Goldrush-Californië. En hoe verging het hun nazaten, met hun ongebruikelijke
erfenis van enorme weelde en zwart bloed? Een inspirerende familiesaga over mensen die hun leven niet lieten begrenzen door
risico's en hun liefdes niet door huidskleur.
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De geschiedenis van een mijnwerkersgezin in een klein plaatsje in Wales.
Henning Juul zit in een boot op een donker meer. Een man met een vuurwapen zit recht tegenover hem. Aan de voeten van de
man ligt een lijk dat elk moment in het water zal worden gedumpt. Henning weet dat hem kort daarna hetzelfde lot zal treffen. En
dat dat zijn eigen schuld is... Doodsteek is het vijfde en laatste boek in de serie over misdaadjournalist Henning Juul. De delen
kunnen los gelezen worden.
DMC kleuren kaart boek voor diamond painting 2019Vandaag ga ik u de 2e editie laten zien van onze zeer e?ectieve DMC
kleurenkaartboek voor 2019. Onlangs heb ik dit exacte boek gebruikt om DMC-codes toete wijzen voor een reeks niet-gelabelde
boortjes. U weet misschien al dat DMC meer dan 450 kleuren gebruikt ... Maar wat zijn ze? Sommige zijn duidelijk verschillend.
Sommige lijken erg op elkaar. Ze kunnen moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Maar ze zijn allemaal hier. Nou, er staat u wat
te wachten! Waarom? Omdat ik een complete lijst heb samengesteld in dit boek! Ik heb dit boek onlangs bijgewerkt naar deze
tweede editie omu te voorzien van 4 verschillende lijsten: - Kaart # 1: DA VINCI-lijst - Kaart # 2: WARHOL-lijst - Kaart # 3: VAN
GOGH-lijst - Kaart # 4: PICASSO-lijst En het beste is, dat elke lijst een speciale kolom heef, omnaast elke kleur de boortjes te
lijmen. DMC color chart for diamond painting

Iedereen kent het beroemde verhaal van Scarlett O’Hara en haar Rhett. Gejaagd door de wind verscheen voor het eerst
in 1936, en werd daarna miljoenen keren verkocht. Iedereen kent natuurlijk ook Mammy (geboren Ruth), Scarlett’s
trouwe bediende. In dit boek, waarin het leven van Mammy centraal staat, lezen we wat er gebeurde vóór Gejaagd door
de wind begint. Op het Caribische eiland Santo Domingo, een eiland dat wordt verteerd door een revolutie, is er na een
heftig gevecht maar één overlevende: een klein meisje. Twee Franse immigranten ontfermen zich over haar, en nemen
het mooie donkere kind mee naar het stadje Savannah in het zuiden van de VS. Dit is het meeslepende verhaal van het
leven van Ruth, dat wordt beheerst door haar strenge meesteres Scarlett. Met vallen en opstaan groeit Ruth op tot
Mammy, een trotse slavin en een sterke vrouw die zelf nooit vrijheid heeft gekend. De reis van Ruth is een levendig,
indringend portret van drie generaties opmerkelijke vrouwen tegen de achtergrond van Amerika in de negentiende eeuw.
Als Martha, moeder van drie volwassen kinderen, op een avond de uitnodigingen voor haar tachtigste verjaardag begint
te schijven, weet ze dat haar plan om eindelijk haar grote geheim te onthullen haar familie tot op het bot zal schokken.
Vijftig jaar lang hebben zij en haar echtgenoot David samen een perfect bestaan opgebouwd, voor henzelf en hun gezin.
Maar niemand weet welk offer ze daarvoor hebben moeten brengen. Nu kan Martha niet langer leven met de leugen. De
hele familie komt bij elkaar in Winterfold, hun prachtige oude landhuis op het Engelse platteland: Bill, de arts; Florence,
de excentrieke academica; en Daisy, het kind dat altijd anders was dan de rest. Ze nemen hun eigen gezinnen en
geliefden mee voor wat een groots feest moet worden. Wat zal er gebeuren als Martha eindelijk de waarheid onthult?
Geschiedenis van Rotterdam in woord en beeld.
Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze
schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met humor en romantiek. Sophie Wells werkt als fotografe in de populaire
badplaats St. Carys. Ze heeft besloten niet meer aan een relatie te beginnen; dat wil ze niemand meer aandoen. Tot
haar afgrijzen valt ze toch voor Josh Strachan, de nieuwe eigenaar van het chique hotel Mariscombe House. Waarom
moet juist hij haar dan betrappen op skinny-dipping? Dat wordt een zomer vol rozengeur en zonneschijn! Jill Mansell is
een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke
feelgood romans, altijd met humor en romantiek. 'Ultieme feelgood!' - Veronica Magazine 'Een ideaal vakantieboek!' Chicklit.nl 'Jill Mansell, leading lady van de chicklit.' - Libelle 'Al lezende krijg je vanzelf een zonnig humeur.' - Vriendin
Todo lo necesario para una preparaciôn completa y autónoma del examen para la obtención del Diploma de Español
como Lengua Extranjera (Nive) Al) del Insdtuto Cervantes. 7 modelos de examen en pape) + un modelo extra disponible
en la red. Todos confeccionados como los exâmenes reales del Instituto Cervantes. Un CD con las audiciones en
formato MP3 tal y como se escuchan en el examen (con las repeticiones e instrucciones habituales), y disponibles
también en la Extensiôn digital: www.edinumen.es/eleteca. Todas las laves de los modelos de examen comentadas en
un estilo y un nivel de espanol fâcil y comprensible. Mucha información extra sobre la estructura del examen, et tiempo
disponible, las tareas de las pruebas, et dia del examen, etc. Instrumentos utiles de seguimiento del proceso de
preparación. iGran novedad en libros de preparación! Cada modelo de examen tiene al final una serte de ejercicios para
desarrollar habilidades de examen y mejorar los resultados en el siguiente modelo de examen. Todos los autores son
profesores del Instituto Cervantes, y han sido examinadores del DELE. iGran novedad! Material extra para et profesor
preparador disponible en la Extensiôn digital: www.edinumen.es/eleteca. • Guía de aprovechamiento del manual en la
clase de preparación. • Transcripciones. • Traducciones de las instrucciones a los siguientes idiomas: inglés, francés,
italiano, portugués, alemân, ruso, polaco, griego, chino, japonés.
Danielle Steel heeft van haar 90 romans ruim 750 miljoen exemplaren verkocht in zo’n 50 verschillende landen. Meer
dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie. Het spel van de macht is haar 90ste roman en stond direct na
verschijnen op nummer 1 in de bestsellerlijst van The New York Times. ‘Danielle Steel is de koningin van de feelgood
roman.’ Chicklit.nl Fiona Carson is een succesvolle zakenvrouw. Ze is gescheiden, maar gelukkig met haar werk en haar
kinderen. Ook Marshall Weston bekleedt een toppositie, maar zijn privéleven is nogal ingewikkeld. Marshall speelt zelfs
met vuur. Kan hij zich meer veroorloven omdat hij een man is? Een prachtige roman over liefde en de manier waarop
vrouwen en mannen omgaan met macht.
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