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praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en
Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat
moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te
maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer
gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en
schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor
nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct,
precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
Een korte geschiedenis van de tijd Stephen William Hawking 2005
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben?
Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden
komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over
marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie
die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen
tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd.
Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd.
Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige
marktsamen¬leving op een bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het
marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het
bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak
die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan
bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.

Nachtlichtjes David Fontana 2012-09-18 De bijzondere voorleesverhalen in
Nachtlichtjes laten kinderen op een speelse en meditatieve manier kennismaken met
zichzelf en hun grenzeloze fantasie. Je kind beleeft meeslepende en prikkelende
avonturen. Voorlezen uit Nachtlichtjes werkt ontspannend en versterkt de band
tussen jou en je kind. De twintig verhalen zijn geïllustreerde visualisaties die
je kind leren om in zichzelf en zijn eigen mogelijkheden te geloven. Dit boek
geeft praktisch en inspirerend advies over meditatie en visualisatie. Deze
waardevolle 'levenslessen' voor je kind worden ingeleid door professor David
Fontana.
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo Ishiguro
(winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een zogenaamde
Kunstmatige Vriendin met een uitstekend waarnemingsvermogen, die vanaf haar plek
in de winkel nauwkeurig het gedrag gadeslaat van de kinderen die binnenkomen om
rond te neuzen met hun ouders. Klara blijft hopen dat een kind haar zal kiezen.
Wanneer dat eindelijk gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te veranderen,
krijgt ze bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al
te veel waarde moet hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara houdt haar
eigen ideeën erop na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend mooie roman die ons
een blik gunt op onze veranderende wereld door de ogen van een onvergetelijke
buitenstaander. Zoals vaker in zijn vindingrijke, verfijnde, aangrijpende oeuvre
onderzoekt Kazuo Ishiguro ook hier wat het betekent om écht van iemand te houden.
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke,
maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in ZuidAfrika.
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont in een
achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey,
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