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Het menselijk lichaam voor Dummies D.R. Siegfried 2003 Beschrijving van de bouw en functie van het menselijk lichaam.
Kikker is een held Max Velthuijs 2013-11-07 Kikker-klassieker waarin Kikker zijn vriendjes te hulp schiet. Het had al dagen geregend. De rivier was buiten zijn oevers
getreden. Kikker, Varkentje en Eend logeerden bij Haas, want het huis van Haas was het enige huis dat nog droog stond. Toen raakte het eten op. Kikker kon het
best zwemmen en hij besloot hulp te halen, ondanks de gevaarlijke stroming...
Megilat Rut 1859
In gesprek met mijzelf Nelson Mandela 2011-03-15 Bestseller Nelson Mandela nu als midprice In deze autobiografie is Mandela icoon noch heilige; hier is hij gewoon
een mens van vlees en bloed. Dit is een zeldzame kans om tijd door te brengen met Nelson Mandela; met hem in contact te komen, in zijn eigen stem: direct, helder
en intiem. In gesprek met mijzelf toont het persoonlijke leven van Mandela: van brieven die hij heeft geschreven tijdens de moeilijkste momenten van zijn
gevangenschap tot het manuscript van het ongepubliceerde vervolg op zijn biografie De lange weg naar de vrijheid. Het boek is een persoonlijk verslag, vanaf het
eerste ontwaken van zijn politieke geweten tot en met zijn glansrol op het wereldtoneel. Dit boek geeft de lezer toegang tot het leven van de unieke persoon achter de
publieke figuur. Nelson Mandela werd geboren in Zuid-Afrika op 18 juli 1918. In 1944 werd hij lid van het ANC en was sindsdien betrokken bij het verzet tegen het
regime van apartheid. Tot hij in 1962 werd gearresteerd, waarna 27 jaar gevangenschap volgde. Nadat hij in 1990 werd vrijgelaten, kreeg Mandela in 1993 de
Nobelprijs voor de vrede en werd hij in 1994 de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika. Op 5 december 2013 is Mandela in zijn huis in Johannesburg
op 95-jarige leeftijd overleden.
Nu ik dood zal gaan Randy Pausch 2011-10-09 Met Nu ik dood zal gaan heb je iets belangrijks in handen. Het is een boek dat je tot nadenken zet over je eigen
leven, dat je doet inzien dat alles een doel heeft – hoe klein ook. Randy Pausch, professor in de informatica, is een ‘gewone’ man met drie jonge kinderen, die op een
dag te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft. Een paar weken later geeft hij aan de universiteit zijn laatste college, die door de eenvoud en
kracht ervan een miljoenenpubliek bereikt. Het college ging over alles waar Randy in gelooft. Het ging over het leven. Dit boek is bedoeld om mensen waar ook ter
wereld kennis te laten maken met Randy’s levenslust. Het is een waardevol document waar je nog jarenlang hoop, inspiratie en kracht uit kunt putten.
Alleen voor jou Luke Allnutt 2018-02-28 Een onweerstaanbaar verhaal over liefde, verlies en hoop – voor de lezers van Nicholas Sparks en David Nicholls Rob
Coates kan zijn geluk niet op. Hij deelt zijn leven met Anna, zijn dierbare vrouw, ze wonen in een prachtig huis in Londen, en dan is er nog het belangrijkste: Jack,
hun zoon, die ervoor zorgt dat elke dag een feestje is. Maar dan gaat het mis. Anna is ervan overtuigd dat er iets niet in orde is met Jack. Na een lange reeks
doktersbezoeken blijkt ze gelijk te hebben, en het leven van de familie Coates wordt een opeenstapeling van onzekerheden en moeilijke beslissingen. Het
ondenkbare gebeurt, en in de tijd die volgt brengt Rob zijn dagen door als een slaapwandelaar, niet in staat zijn verdriet, schuldgevoel en zelfmedelijden los te laten.
Maar hij is vastbesloten vrede te sluiten met het noodlot en zich een weg terug te vechten naar het leven. Alleen voor jou is hartverscheurend en recht uit het leven
gegrepen, en zal ervoor zorgen dat je alles wat je hebt én wat je ooit hebt verloren, nog meer gaat waarderen. Lezers over Alleen voor jou ‘Zowel ontroerend teder

als nietsontziend eerlijk. Alleen voor jou is een verhaal dat me zal bijblijven.’ Isabel Ashdown, auteur van Mijn kleine zusje ‘Allnutt schetst een gevoelig en
hartverscheurend portret van een vader.’ ‘Dit boek zal je hart breken, maar het ook weer repareren. Allnutt schrijft met mededogen.’
Louis en Louise Julie Cohen 2020-01-14 In 1978 wordt een baby geboren – en daar splitst het verhaal. Louis en Louise zijn dezelfde persoon in twee verschillende
levens. Ze maken dezelfde helse nacht mee, en moeten leven met de gevolgen... Julie Cohen schreef met 'Louis en Louise' een prachtige roman met een gedurfd
uitgangspunt. Op 8 september 1978 wordt een baby geboren – en vanaf dat punt splitst het verhaal zich in tweeën. Louis en Louise zijn dezelfde persoon in twee
verschillende levens. Het enige verschil is de laatste letter van hun naam. Ze hebben dezelfde beste vrienden, hetzelfde rode haar, dezelfde droom om ooit schrijver
te worden. Ze maken dezelfde verschrikkelijke nacht mee, en moeten leven met de gevolgen, Louis als man en Louise als vrouw. Julie Cohen groeide op in Amerika,
maar werd tijdens haar studie verliefd op Engeland. Sindsdien woont ze daar met man, zoon en hond. Voor haar romans won ze al verschillende prijzen. Eerder
schreef ze de romans 'Samen' en 'Zij, jij en ik'.
Regenboog in de nacht Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de
geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het
zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd.
De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de
calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op
zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het
onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als
Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van
zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les
Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland
en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam
heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
Hitler's privébibliotheek Timothy Ryback 2012-03-13 Hitler was een gepassioneerd lezer. Zijn intellectuele ontwikkeling werd groten deels bepaald door de boeken die
hij las. Niet lang geleden werd in de Library of Congress in Washington het bestaan ontdekt van honderden titels uit Hitlers vergeten privécollectie, compleet met de
aantekeningen die hij in zijn boeken maakte. In Hitlers privébibliotheek onderzoekt Ryback hoe de belangrijkste formuleringen en ideeën uit Hitlers persoonlijke
boeken verzameling terechtkwamen in zijn geschriften, toespraken, gesprekken, denken en activiteiten. Hitler rekende Don Quichot en Robinson Crusoë tot zijn
favoriete romans, en bezat de verzamelde werken van Shakespeare in leer gebonden. Hij spoorde zijn partijgenoten aan Henry Fords antisemitische traktaat The
International Jew te lezen, en ontleende zijn ideeën over de arische superioriteit aan een merkwaardige interpretatie van Ibsens Peer Gynt. De woorden van
Nietzsche en Schopenhauer maakten dankzij Hitler een wedergeboorte door als beruchte nazistische uitspraken, en een biografie van Frederik de Grote voedde het
destructieve fanatisme dat hem ertoe aanzette tot iedere prijs door te blijven gaan met de oorlog. Hitlers privébibliotheek biedt een opmerkelijk inzicht in Hitlers
intellectuele wereld en in zijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een nieuw hoofdstuk in de geschiedschrijving over het Derde Rijk.
Formules en Functies in Excel voor Dummies Ken Bluttman 2011
150 ECG-Problemen John R. Hampton 2016-06-02 In 150 ECG-problemen vindt u een selectie van klinische problemen met daarbij de relevante ECG's. U wordt
uitgedaagd deze ECG's eerst zelf te interpreteren in het licht van de patient en de kliniek. Vervolgens neemt u een besluit en formuleert u een plan van aanpak,
voordat u de interpretatie bekijkt. De ECG's varieren van eenvoudig tot moeilijk en staan in een willekeurige volgorde. Aan een kant van de pagina staat het probleem
met bijbehorende ECG, op de andere zijde staat het antwoord met de bevindingen en de toe te passen behandeling. Dit boek is door Piet Machielse, spoedeisende
hulp verpleegkundige, vertaald uit het engels. De auteur van de Engelstalige versie John Hampton, heeft zoveel mogelijk de werkelijkheid nagebootst. Net als in de
praktijk komen in willekeurige volgorde complexe en minder complexe vraagstukken aan bod. Hierdoor is het boek geschikt voor lezers van verschillende niveaus;
van student tot specialist en van verpleegkundige tot afdelingsarts. Kortom: 150 ECG-problemen is een uniek boek met bijzondere ECG's. Een must voor de ECGfreaks onder de verpleegkundigen, specialisten en voor de arts in opleiding. En een praktisch boek voor geinteresseerden die ECG's willen leren lezen en hun

vaardigheid daarin willen bijhouden."
Databases David M. Kroenke 2017
Paperbound Books in Print 1991
Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Antonius en Cleopatra William Shakespeare 1861
De datateam methode Kim Schildkamp 2014-06-04 Hoe kan ik ervoor zorgen dat de meerderheid van mijn leerlingen volgende keer wel een voldoende haalt voor
geschiedenis? Hoe krijgen we de toetsresultaten Engels omhoog? Welke nieuwe methode moeten we aanschaffen voor wiskunde? Geven we eigenlijk wel
voldoende feedback aan onze leerlingen? Hoe verbeteren we de doorstroom van klas 4 naar klas 5? Is de 6 die ik geeft echt een 6? Elke dag staan schoolleiders en
docenten voor tal van beslissingen om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren. Veel van deze beslissingen worden ad hoc en (te) snel genomen,
op basis van aannames, anekdotes en onderbuikgevoelens. Vaak blijken ze achteraf niet zo goed te zijn. Jammer, want binnen het onderwijs zijn veel data
beschikbaar. Op vele scholen worden ze helaas niet of weinig gebruikt voor het verbeteren van onderwijs. Terwijl uit onderzoek blijkt dat het gebruik van data leidt tot
beter onderwijs en uiteindelijk tot betere leerprestaties van leerlingen. Om dit patroon van ‘jumping to conclusions’ te doorbreken kunnen scholen de datateam ®
methode gebruiken. Deze methode leert hen data effectief te gebruiken om concrete vraagstukken op te lossen en zo hun onderwijs te verbeteren. Meteen worden
zowel allerlei mythes over de oorzaken van een probleem ontkracht, als de werkelijke oorzaken achterhaald. De datateam® methode is ontwikkeld aan de Universiteit
Twente en uitgebreid onderzocht. In dit boek wordt deze methode stap voor stap beschreven. Het geeft ook vele voorbeelden vanuit scholen die er al mee werken.
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel
zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit
ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
De kinderkaravaan An Rutgers van der Loeff 2009-10-31 In 1844 trokken zeven kinderen helemaal alleen door het verre westen van Noord-Amerika, dat toen nog
een gevaarlijke, ruige wildernis was. Ze waren op weg naar Oregon. Het werd een barre tocht langs ongebaande wegen, door hagel- en sneeuwstormen. Ze hadden
geen voedsel en geen water, en 's nachts in de duisternis gloeiden de ogen van wolven. Een ongelooflijk verhaal over moed en doorzettingsvermogen, dat écht
gebeurd is!
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de
orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de
beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste
editie van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook
met recht een klassieker genoemd worden.
Diensten-Marketing Christopher H. Lovelock 2011 Studieboek op hbo/wo-niveau.
Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies Koen van der Gaast 2019-01-25 Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je
universitaire studie kunt inzetten om nieuwe kennis op te nemen, te ontwikkelen, te delen en ter discussie te stellen. Dit handboek is bedoeld voor bachelorstudenten
van interdisciplinaire opleidingen en biedt concrete instructies, tips en voorbeelden om beginnende studenten te ondersteunen bij het ontplooien van de verschillende
vaardigheden. De volgende elementen komen in het handboek aan bod: - studeren - lezen van wetenschappelijke teksten - onderzoek doen op basis van literatuur argumenteren - schrijven - presenteren - interviewen - discussiëren en debatteren - reflecteren - kritisch denken
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, 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
De laatste magiër Lisa Maxwell 2018-03-26 In New York is magie allesbehalve uitgestorven. De Mageus – de laatsten die nog magische krachten hebben – leven in
de schaduwen en verbergen wie ze zijn. Maar als ze Manhattan binnentreden, verliezen ze hun krachten en worden ze voor altijd gevangen gehouden op het eiland.
Soms verliezen ze hun leven... Esta is een getalenteerde dief, opgeleid om magische kunstvoorwerpen te stelen van de sinistere Orde. Met haar aangeboren talent
om de tijd te manipuleren, kan Esta deze kostbare voorwerpen laten verdwijnen voordat de Orde zelfs maar beseft dat ze er is. Haar training bereidde haar voor op
het ultieme doel: terugreizen in de tijd om een eeuwenoud boek te stelen dat de geheimen van de Orde bevat, voordat het vernietigd wordt en de Mageus een
hopeloze toekomst tegemoet gaan. De pers over De laatste magiër ‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een boek vol
magie, illusie, intriges, complotten, plottwists... voor elk wat wils! Werkelijk niets is wat het lijkt en de cliffhanger is er een waar je u tegen zegt.’ ****
Thrillersandmore.com ‘De laatste magiër is een mix van historische fictie, romantiek, fantasy en magie. Het verhaal heeft een uitstekend plot met veel actie, en een
slimme en pittige vrouwelijke hoofdpersoon van wie alle lezers zullen gaan houden.’ Booklist
Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België 1940-1945 Jan Willem Griffioen 2011 Summary: Waarom zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog meer joden uit
Nederland gedeporteerd en vermoord dan uit andere West-Europese landen? Op deze schrijnende vraag geeft Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België
eindelijk antwoord. Tientallen jaren hebben historici zich beziggehouden met het opmerkelijke verschil in de percentages omgekomen joden uit Nederland (ongeveer
75%) en landen als België (40%) en Frankrijk (25%). De historici Griffioen en Zeller doen in dit boek uitspraken over deze kwestie, waarbij zij zich voor het eerst
baseren op grondig en toegespitst onderzoek. Ze hebben gekeken naar de overeenkomsten en verschillen in het bestuur van de bezetters in Nederland, Frankrijk en
België, de houding van de overheden en de bevolking en de mogelijkheden van de joodse bevolkingsgroepen om aan vervolging te ontkomen. Griffioen en Zeller
voorzien met hun onderzoek in een diep gevoelde behoefte, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk.
Company Accounting in Australia K. J. Leo 1988
Verlangen Richard Flanagan 2009-10-31 Tasmanië, 1839. Mathinna, een jong Aboriginal-meisje, rent door het natte gras. Op een ruig eiland in een uithoek van de
wereld zoekt ze hulp, want haar vader ligt op sterven. Engeland, twintig jaar later. De grote schrijver Charles Dickens is in Manchester een sensatie, maar
desondanks wordt hij verscheurd door twijfel en verdriet. Hij weet dat hij zijn vrouw zal moeten verlaten om zijn nieuwe liefde een kans te geven. Deze twee
gebeurtenissen komen samen door toedoen van Sir John Franklin, een van de meest gevierde ontdekkingsreizigers van zijn tijd, en diens vrouw Lady Jane. Bij wijze
van experiment adopteren ze Mathinna om aan te tonen dat ook wilde mensen een vorm van beschaving bijgebracht kan worden. Het experiment mislukt:
beschaving blijkt maar een flinterdun laagje te zijn... Als Sir John van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen tijdens een ontdekkingsreis naar de Noordelijke IJszee,
roept Lady Jane de hulp van Dickens in. Verlangen is een adembenemende bespiegeling over liefde, verlies en pure wilskracht. '
Kunst en politiek Joes Segal 2015-04-01 Kunst en politiek lijken tegengestelde grootheden: politiek richt zich op de alledaagse werkelijkheid en kunst creëert een
eigen fantasiewereld. Maar beide werelden zijn op talloze, vaak verrassende manieren nauw met elkaar verweven. In dit boek wordt de beeldende kunst onder
verschillende politieke regimes in de twintigste eeuw onder de loep genomen, zoals de de schilderkunst van Emil Nolde onder het Derde Rijk, de marxistische
muurschilderingen van Diego Rivera, de drip paintings van Jackson Pollock tijdens de Koude Oorlog en de afbeeldingen van Mao Zedong in China. Wat was de rol
van kunstenaars, critici, (kunst)historici, politici en geheime diensten in het spanningsveld tussen vrije expressie en ideologie, tussen kunst en politiek?
Wiplala Anna Maria Geertruida Schmidt 1960
Australian national bibliography 1962
Geschiedenis in het groot Fred Spier 2005-04-22 Een alomvattende visie op de wereldgeschiedenis als samenhang tussen natuurwetenschappelijke en
cultuurwetenschappelijke benaderingen.
Morele kwesties in het strafrecht 1999
Kanttekeningen bij Hitler Sebastian Haffner 2002 Analyse van het verschijnsel Hitler vanuit verschillende invalshoeken.
Het uur tussen hond en wolf Silke Scheuermann 2007 Twee totaal verschillende zussen krijgen na jaren weer contact met elkaar.
Ars Poetica Aristoteles 2018-04-10 Elke gymnasiast heeft de drie eenheden moeten leren: tijd, plaats, handeling. ‘Ontknoping’ is zelfs een standaardbegrip
geworden. Toch hebben maar weinig mensen het boek gelezen waarin deze begrippen geïntroduceerd worden: de Poetica van Aristoteles. Logisch misschien, want

zonder voorkennis van de Atheense denkwereld en literaire tradities is dat een lastige opgave. Maar laat je niet afschrikken: in de nieuwe vertaling van Paul
Silverentand kan iedereen lezen waaraan alle toneelschrijvers zich door de eeuwen heen gehouden hebben. Ook de moderne. Voorkennis en belezenheid zijn niet
meer vanzelfsprekend. Daarom willen we met deze uitgave het werk toegankelijk maken voor iedereen die geïnteresseerd is in de universele zeggingskracht van
Aristoteles – zonder zich onnodig druk te hoeven maken om de historische achtergrond. Dat maakt deze uitgave bijzonder geschikt voor studenten, scholieren en
iedereen die meer wil weten over Aristoteles of de achtergronden van het moderne theater. De voorbeelden die Aristoteles geeft, en ook de voetnoten, zijn helder
voor alle niet-deskundigen. De inleiding geeft antwoord op vragen die bij het lezen kunnen opkomen.
De haastige man Michael Gerard Bauer 2007 Als een jongen van een jaar of twaalf een portret van zijn schuwe, getraumatiseerde buurman gaat tekenen, ontwikkelt
zich een bijzondere vriendschap.
Datanetwerken en telecommunicatie R. R. Panko 2005
Performance Management in Nonprofit Organizations Zahirul Hoque 2014-10-10 With increased competition for external funding, technological advancement, and
public expectations for transparency, not-for-profit and non-governmental organizations are facing new challenges and pressures. While research has explored the
roles of accounting, accountability, and performance management in nonprofit organizations, we still lack evidence on the best practices these organizations
implement in the areas of accountability and performance management. This book collects and presents that evidence for the first time, offering insights to help
nonprofits face these new challenges head-on. Performance Management in Nonprofit Organizations focuses on both conventional and contemporary issues facing
nonprofits, presenting evidence-based insights from leading scholars in the field. Chapters examine the design, implementation, and working of accounting,
accountability, governance, and performance management measures, providing both retrospective and contemporary views, as well as critical commentaries on
accounting and performance related issues in nonprofit organizations The book's contributors also offer critical commentaries on the changing role of accounting and
performance management in this sector. This research-based collection is an interesting and useful read for academics, practitioners, students, and consultants in
nonprofit organizations, and is highly accessible to accounting and non-accounting audiences alike.
Marketing, de essentie Philip J. Kotler 2009
Het boek van jou en mij Fionnuala Kearney 2019-06-07 Vanaf het moment dat hun ogen elkaar kruisen op een huisfeestje, zijn Erin en Dom meant to be. Op hun
huwelijksfeest krijgen ze van Erins vader een notitieboekje, waarin ze alles kunnen opschrijven wat ze niet tegen elkaar durven te zeggen. Het dolverliefde stel weet
echter zeker dat ze het nooit nodig zullen hebben. Vol overgave beginnen ze aan hun leven samen, maar een noodlottig ongeluk drijft de twee uit elkaar. Dan wordt
het boekje alsnog onder het stof vandaan gehaald en vullen de pagina’s zich met even eerlijke als hartverscheurende woorden. 'Het boek van jou en mij' is een
onvergetelijk liefdesdrama over twee geweldige mensen die dapper aan de liefde beginnen en aan den lijve ondervinden wat er wordt bedoeld met in voor- en
tegenspoed.
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