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Jafta: mijn vader Hugh Lewin 1981
Resources in Education 1994-07
Unesco List of Documents and Publications Unesco 1972
Southern African Books in Print 1994
Education for Kagisano : study tour of educational institutions in Botswana by Directors of African Curriculum Centres from May 25 to 30,
1980 Udo Bude 1980
Kagisano Ka Thuto Botswana. National Commission on Education 1977
Mijn lange weg naar huis Saroo Brierley 2015-07-01 Lion is de indrukwekkende verfilming van Mijn lange weg naar huis, met Nicole Kidman,
Dev Patel (Slumdog Millionaire) en Rooney Mara in de hoofdrollen Op een klein station in India is de vijfjarige Saroo zijn broer
kwijtgeraakt. Hij klimt in een treinstel om hem te zoeken, maar raakt per ongeluk opgesloten en komt helemaal alleen aan de andere kant van
India in Calcutta terecht. Zonder zijn familie en zonder te weten uit welk dorpje hij komt, zwerft hij wekenlang door de straten van de
grote stad tot hij wordt opgenomen door een weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie niet op te sporen en uiteindelijk wordt Saroo
geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna dertig is, en de technologie zo veel verder is dan
toen, gaat Saroo met behulp van Google Earth op zoek naar het station waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Elke avond
bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar
India om te kijken of hij zijn familie weer terug kan vinden... De pers over Mijn lange weg naar huis ‘Lees dit aangrijpende verhaal. Met
zijn levendige herinneringen beheerst Saroo de kunst van het vertellen.’ The Weekly Review ‘Ik kon dit boek niet wegleggen. Saroos
zoektocht, evenals de veerkracht van de mens, zal je laten huilen van vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek over een zeer bijzondere
reis.’ Sun-Herald
Challenges for Anthropology in the 'African Renaissance' Association for Anthropology in Southern Africa. Conference 2002 The publication
of this collection of papers is significant for anthropology in Southern Africa and indeed, the continent as a whole. Given this context I
endeavoured to obtain emphirical data in the condition of antropology in the region.
Ver weg van het stadsgewoel Thomas Hardy 2016-02-02 De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het
plattelandsleven niet als rustig of kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw, Batsheba Everdene, die zo moedig is
conventies te negeren en zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar verstrengeld
raken. Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy begon als dichter en schreef daarna pas romans. Later keerde hij terug
naar de poëzie. Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit geschreven als blanke verzen. Het
resultaat is verbluffend. Dit meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands vertaald. Marcel Otten – vooral bekend om zijn prachtige
vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit werk nieuwe wegen in.
School Statistics 1994
South African National Bibliography 1998-07
Linguistics and Language Behavior Abstracts 2005
Snuffie / druk 1 Dick Bruna 1996 Snuffy the dog locates Mrs. Pockleton's lost child.
Botswana 1999
Namibian Books in Print 2004
Abstracts of Papers Accepted for the 19th Conference on African Linguistics, Boston University, 14-17 April, and Final Conference Program
1988
De jongen in de gestreepte pyjama John Boyne 2006 In 1943 verhuist een kleine Duitse jongen met zijn vader, een militair, naar een vreemde
plek waar joodse mensen in gestreepte pyjama's achter een hek leven. Vanaf ca. 15 jaar.
African Books in Print 1978
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal
heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text Reproduced Micrographically: P-Z, Supplement and bibliography 1971
Micrographic reproduction of the 13 volume Oxford English dictionary published in 1933.
Resources in Education 1983
Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot
geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden
waren, geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny
was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was
komisch en diepgelovig (ze gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar
wereldfaam. Trevors belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was, hoe
hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde
maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen die opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met
een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
Language and Development in Southern Africa Richard Trewby 2001
De herdershut Tim Winton 2020-01-17 Jaxie wil niet meer naar huis. Zijn moeder is dood en zijn ouwe ramt hem keer op keer in elkaar. Hij
zou willen dat hij wees was. Maar niemand heeft Jaxie ooit verteld dat je voorzichtig moet zijn met wat je wenst. In één gruwelijke klap
wordt zijn leven teruggebracht tot wat er past in een plastic tas. En tot de vraag hoe hij zichzelf in leven kan houden. Er is maar één
persoon ter wereld die hem begrijpt, maar om haar te bereiken moet hij de uitgestrekte zoutwoestijn van West-Australië doorkruisen, een
helletocht die alleen een dromer of een vluchteling zou ondernemen.
Olivier Twist Charles Dickens 1840
Fiela's kind Dalene Matthee 2013-12-04 In Afrika dwaalt een kind te ver het bos in. Hij komt niet terug. Na dagen van koortsachtig zoeken,
wordt de hoop opgegeven hem ooit nog terug te vinden. Negen jaar later treffen twee ambtenaren, bezig met een volkstelling, aan de andere
kant van het grote Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin. Sinds zijn derde jaar wordt hij opgevoed door Fiela. Zij verzet zich tot
het uiterste, maar kan niet verhinderen dat een blanke vrouw Benjamin opeist als haar zoontje.
Children's Books in Print, 2007 2006
Cross-border Languages Karsten Legère 1998
The African Book Publishing Record 2003
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