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aan, maar overlaadt het de pasgetrouwde Mitchell ook nog eens met extraatjes zoals een vorstelijk salaris, een prachtig huis met een zeer lage hypotheek en
talrijke bonussen. Niets laat het kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de zin te maken. Er moet natuurlijk wel wat tegenover staan: absolute loyaliteit,
een negentigurige werkweek en haast onhaalbare resultaten. Na verloop van tijd begint de dodelijke vermoeide Mitchell zich ongemakkelijk te voelen in het
strakke keurslijf van zijn werkgever. Wat gaat er schuil achter de respectabele façade van het kantoor en wat speelt zich af op de ontoegankelijke bovenste
verdieping?
Bezoek van de knokploeg Jennifer Egan 2011-09-15 Nu al een klassieker! In Bezoek van de knokploeg maken we kennis met platenproducer Bennie, zijn
vroegere punkvriend Scotty, Sasha, kleptomane en Bennies assistente, knappe Alex, Sasha's date voor één nacht, en vele anderen. Daar waar hun levens
elkaar kruisen verwoordt Jennifer Egan met verve en humor de grote truc die de tijd met ons uithaalt, in een roman over verleiding en verlies. Bezoek van
de knokploeg is als een conceptalbum uit de jaren zeventig.
Congressional Record United States. Congress 2007
An Introduction to Global Health Delivery Joia Mukherjee 2021-10-22 "In 2019, a child born in Japan will live to the age of 84, whereas a child born in
Sierra Leone will only live until the age of 54.1 Similar disparities exist between rich and poor communities within countries.2 These differences in life
expectancy are not caused by genetics, biology, or culture. Health inequities are caused by poverty, racism, a lack of medical care, and other social forces
that influence health. A critical analysis of the historical roots of this gross and systemic inequality and of the political economy that continues inequality is a
fundamental part of the study of global health"-The Palgrave Handbook of Gender and Development Wendy Harcourt 2016-04-29 With original and engaging contributions, this Handbook confirms
feminist scholarship in development studies as a vibrant research field. It reveals the diverse ways that feminist theory and practice inform and shape
gender analysis and development policies, bridging generations of feminists from different institutions, disciplines and regions.
An Introduction to Global Health Delivery Joia S. Mukherjee 2017-11-14 "What Mukherjee attempts, and succeeds in doing, is to offer what many students -undergraduates as well as students of medicine, nursing, and public health -- have long clamored for: a primer not only of recent developments in global
health, but also a patient dissection of what has worked less well (and what hasn't worked at all)." --Paul Farmer, from the foreword The field of global
health has roots in the AIDS pandemic of the late 20th century, when the installation of health care systems supplanted older, low-cost prevention programs
to help stem the spread of HIV in low- and middle-income Africa. Today's global health is rooted the belief that health care is a human right, and that by
promoting health we can cultivate equity and social justice in places where such values aren't always found. AN INTRODUCTION TO GLOBAL HEALTH
DELIVERY is a short but immersive introduction to global health's origins, actors, interventions, and challenges. Informed by physician Joia Mukherjee's
quarter-century of experience fighting disease and poverty in more than a dozen countries, it delivers a clear-eyed overview of the movement underway to
reduce global health disparities and establish sustainable access to care, including details of what has worked so far -- and what hasn't. Grounded in the
historical and social factors that propagate health disparities and enriched with case studies and exercises that encourage readers to think critically about
the subject matter, this text is the essential starting point for readers of any background seeking a practical grounding in global health's promise and
progress.
De schreeuw van het lam Thomas Harris 2011-04-21 Met de hulp van dr. Hannibal Lecter, een even briljante psychiater als weerzinwekkende
moordenaar, opent FBI-agente Clarice Starling de jacht op de seriemoordenaar Buffalo Bill. De cryptische aanwijzingen van Lecter - zowel over Buffalo Bill
als over Clarice - begeleiden haar bij een zoektocht die iedere lezer zal ervaren als angstaanjagend en absoluut fascinerend... Regisseur Jonathan Demme
verfilmde op weergaloze wijze het beroemde boek van Thomas Harris met in de hoofdrollen Jodie Foster als Clarice Starling en Anthony Hopkins als
Hannibal Lecter... 'Het boek is (nog) beter de film.' Het Laatste Nieuws
Annual Report United Nations Rwanda 2010

Resolutions and Decisions Adopted by the General Assembly during its Seventieth Session United Nations Department of General Assembly and
Conference Management 2016-05-16 This is the third volume of the official record of the resolutions and decisions adopted by the General Assembly during
its seventieth session.
Switch Chip Heath 2015-04-02 We weten allemaal dat het moeilijk is om te veranderen. Het kost veel tijd en vaak geven we op bij de eerste tegenslag. Maar
waarom zien we wel de beren op de weg en niet de bestemming? Deze vraag beantwoorden Chip en Dan Heath in dit fascinerende boek. We hoeven slechts
te begrijpen hoe onze hersenen werken om snelle veranderingen in ons gedrag te realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en opmerkelijke
casestudy’s laten ze zien dat ogenschijnlijk simpele methodes leiden tot fantastische resultaten.
One Flew Over the Cuckoo's Nest Ken Kesey 2015-03-04 De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting van Oregon
State met beklemmende discipline. De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte
regime wordt verstoord door de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om kans te maken op een makkelijk
leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te
komen. Hij begint opmerkingen te maken over het figuur van de Big Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een
ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn
vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd
tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een
van de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.
Journal of the Senate of the United States of America United States. Congress. Senate 2007
De Andromeda crisis Michael Crichton 2020-01-25 Van de auteur van Jurassic Park komt een fascinerende thriller over een dodelijk buitenaards microorganisme dat het complete leven op aarde bedreigt. Een onbemande satelliet keert terug naar de aarde. Twee mannen treffen bij de landingsplaats – een
gehucht met 48 inwoners – slechts lijken aan... de twee mannen sterven vervolgens zelf ook. De satelliet blijkt besmet met een uiterst dodelijk virus. Vier
briljante geleerden krijgen de opdracht het raadsel op te lossen in een geheim laboratorium in Nevada. In volstrekte afzondering en aangewezen op elkaar
binden zij de strijd aan met de dreigende, wereldomvattende epidemie. Falen zij, dan zijn de gevolgen huiveringwekkend... Bestsellerauteur Michael
Crichton (1942-2008) schreef o.a. Jurassic Park en Staat van angst, en was bedenker van hitserie ER. Van Crichton en schrijver Daniel H. Wilson verscheen
recent De Andromeda Evolutie, het langverwachte vervolg op De Andromeda Crisis.
De erfpachters John Grisham 2015-06-01 Het is 1952. De zevenjarige Luke Chandler groeit op in Black Oak, een gehucht in Arkansas, waar de
boerenbevolking het hoofd boven water probeert te houden met de katoenteelt. Het is een hard bestaan en de kleine Luke moet al snel meehelpen als op de
velden van zijn ouders en grootouders - erfpachters, zoals de meesten - de katoen rijp is om geplukt te worden. Oogsttijd betekent het einde van de rust in
Black Oak, dan overstromen seizoenarbeiders het gehucht. Ze komen elk jaar weer, op zoek naar werk: de mensen uit de heuvels en de Mexicanen.
MSF and THE ROHINGYA 1992-2014 Laurence BINET 2020-11-01
Congressional record Congress 2014-12-10 The Congressional Record contains the proceedings and debates of each Congressional session in the House
of Representatives and the Senate. Arranged in calendar order, each volume includes the exact text of everything that was said and includes members'
remarks.
Advocaat van de duivel John Grisham 2015-06-01 Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere, briljant rechtenstudent van arme komaf, al geruime tijd in
de gaten gehouden. Zodra hij afstudeert, biedt het prestigieuze advocatenkantoor Bendini, Lambert & Locke hem niet alleen een zeer aantrekkelijke baan
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