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Van de bestsellerauteur van
Wat ik nooit eerder heb gezegd en
Kleine brandjes overal

Een boeiend en hartverscheurend verhaal
over de onbreekbare liefde tussen moeder en kind
in een maatschappij waar angst regeert

‘Een debuut dat bijzonder veel
liefde verdient.’ De Morgen
‘Klassieke vragen. Groots
gebracht.’ linda.
‘Beeldend en vernuftig toont
Ng een uiteenvallend gezin.’

•••••

nrc

Handelsblad

‘Scherp, wijs en gevoelig.
Prachtig.’
Paula Hawkins

Prijs € 12,99
ISBN 978 90 5672 635 5

Prijs € 12,99
ISBN 978 90 5672 627 0
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C ELESTE NG

Onze verloren harten
Actuele roman over maat
schappelijk onrecht en de kracht
van verandering
Meer dan 20.000 exemplaren verkocht van
Kleine brandjes overal
De twaalfjarige Bird Gardner woont bij zijn liefheb
bende, maar gebroken vader. Diens leven wordt al
tien jaar lang bepaald door wetten die zijn opgesteld
om de ‘Amerikaanse cultuur’ te behouden, in de na
sleep van jaren van economische instabiliteit en
geweld. Vooral ouders en kinderen van Aziatische
afkomst lopen gevaar om van elkaar gescheiden
te worden. Bird kan zich zijn moeder nauwelijks her
inneren en weet niet wat er met haar is gebeurd.
Wanneer hij een mysterieuze brief met alleen een
cryptische tekening ontvangt, gaat hij naar haar op
zoek. Zijn zoektocht voert hem terug naar de vele
volksverhalen die ze hem als kind heeft verteld, naar
een ondergronds netwerk van bibliothecarissen, en

MARKETING
• Uitgebreide pr-campagne
• POS-materiaal: A1- en A2-posters,
baliedisplays en boekenleggers
• Advertenties
• Socialmediacampagne
• Boektrailer
• Crosspromotie
• Leesclubkit

uiteindelijk naar New York City, waar een nieuwe
daad van verzet het begin kan zijn van de broodnodige

verschijnt 11 oktober 2022

verandering.

uitvoering paperback met flappen,

14 x 21,5 cm
CELESTE NG is de auteur van de bestseller
© kieran kesner

Wat ik nooit eerder heb gezegd, dat verschillende prijzen won en verfilmd wordt.

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Our Missing Hearts
vertaling

Anna Livestro

Haar tweede roman Kleine brandjes overal

prijs € 24,99

stond maandenlang in de New York

isbn 978 90 5672 722 2

Times-bestsellerlijst, heeft de Goodreads Choice Award
gewonnen en is verfilmd met Reese Witherspoon en Kerry
Washington.

RACISME

omvang ca. 400 pagina’s

IDENTITEIT

cap e-book € 14,99
isbn e-book 978 90 449 3397 0
cap luisterboek € 15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7673 3

GEMEENSCHAP

FA M I L I E

MENSELIJKHEID
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‘Deze familieroman over leven in een grijs

‘Zelden is het onvermogen om

gebied verteld in Fatma Aydemirs krachtige

te aarden, de overdracht daarvan

stem heeft mij in hart en buik geraakt.’

van generatie op generatie, en de

Alena Schröder, auteur van Jonge vrouw in blauw bij avondlicht

bevrijding ervan, zo overtuigend
in beeld gebracht.’ Frankfurter
Algemeine Zeitung

‘Aydemir leeft op meesterlijke
wijze mee met bijna elk van haar
personages – je kunt haar boek

Prijs € 20,99
ISBN 978 90 5672 590 7
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

© sibylle fendt/ostkreuz

niet wegleggen.’ Der Spiegel

1 8 OKTOB ER 2022

FATM A AY D E M I R

Schimmen
Grootse familieroman over het
onvermogen om te aarden en
geesten uit het verleden
• Actueel en intens verhaal over migratie,
cultuur, gender en identiteit
• Scherp, precies en waarachtig geschreven
• Fenomeen in Duitsland
Hüseyin heeft dertig jaar in Duitsland gewerkt en nu
vervult hij eindelijk zijn droom: wonen in een apparte
ment in Istanbul. Maar op de dag van de verhuizing
krijgt hij een hartaanval. Voor de begrafenis reist zijn
familie hem vanuit Duitsland achterna: zijn oudste

MARKETING

dochter Sevda, die weliswaar succesvol is, maar niet

• Uitgebreide pr-campagne

heel gelukkig. Zijn zoon Hakan, die op de vlucht is

• Socialmediacampagne

voor zichzelf. Zijn dochter Peri, die zich op haar stu

• Auteursvideo

die, seks en drugs werpt. Zijn jongste zoon Ümit, die

• Digitaal promotiemateriaal

nog thuis woont en niet verliefd mag zijn op wie hij

• Leesclubkit

verliefd is. En zijn vrouw Emine, wier pijnlijke en
tedere herinneringen geen grenzen kennen tussen
Turkije en Duitsland. Elk van hen heeft geheimen, ver
langens en wonden. Wat hen verbindt is de vraag: wie
verschijnt 18 oktober 2022

was Hüseyin eigenlijk?

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm
omvang ca. 288 pagina’s
nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Dschinns

FATMA AYDEMIR werd in 1986 in Karlsruhe geboren. Ze
woont in Berlijn en is columnist en redacteur bij de taz. In
2017 verscheen haar debuutroman Ellebogen, waarvoor ze
de Klaus-Michael Kühne-prijs en de Franz Hessel-prijs ontving. Haar tweede roman Schimmen werd bekroond met
de Robert Gerhardt-prijs.

FA M I L I E G E H E I M

M I G R AT I E

vertaling

Marcel Misset

prijs € 24,99
isbn 978 90 5672 727 7
cap e-book € 12,99
isbn e-book 978 90 449 3423 6
cap luisterboek € 15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7699 3
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GENDER

G E N E R AT I E V E R S C H I L L E N
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‘Een monumentaal drama tussen Beieren en Sicilië.
Meesterlijk geënsceneerd.’ br 24

Meeslepende Duits-Italiaanse familiegeschiedenis over de zoektocht naar geluk
Barnaba Carbonara begint zijn leven in Taormina, Sicilië, in
1890. Tachtig jaar later, in 1960, reist hij naar München om sa
men met zijn zoon en diens familie het kerstfeest te vieren. De
patriarch blikt terug op zijn leven: Barnaba krijgt vierentwintig
kinderen, start een citrusimperium, verdient een fortuin en
verliest alles.
Een heerlijke, epische familiegeschiedenis die drie generaties
beslaat, vol actie, liefde en gevoel, goed geschreven en met een
prachtige setting.

VERSC H IJ N I N GS DATUM 2 0 2 0

‘Giordano
vertelt met veel
enthousiasme
en fantasie.’
Süddeutsche Zeitung

‘De reis van deze held is
echt een heel, heel groot
opwindend en geweldig.’
Long Story Short
8
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© viktor strasse

literair plezier. Vermakelijk,

25 OKTO B ER 2022

MAR IO GIOR DANO

Terra di Sicilia –
De terugkeer van de
patriarch
Heerlijke, epische familiesaga
vol liefde, avontuur en couleur
locale
• Gebaseerd op de Giordano’s familiegeschiedenis
• Heel beeldend geschreven: je kunt de geur van
citrusvruchten zowat ruiken
• Het tweede deel verschijnt medio 2024
Sicilië, eind negentiende eeuw. Barnaba Carbonaro

MARKETING

groeit op in grote armoede. Op jonge leeftijd begint

• Opvallend POS-materiaal: posters

hij te werken in de productie van citrusvruchten.

en boekenleggers

Sicilië is een traditionele plek waar familie het hoog

• Socialmedia- en displaycampagne

ste aanzien heeft, maar tegelijkertijd begint de wereld

• Interview en lezersacties op

door de industrialisatie drastisch te veranderen.

o.a. Hebban.nl

Barnaba verlangt dan ook naar avontuur en handel.

• Crosspromotie

Als Barnaba voor zaken in München is, ontdekt hij

• Auteur beschikbaar voor interviews

algauw dat de Duitsers hunkeren naar zuidvruchten
en vitaminen. Door zijn humor en moed groeit Barna
ba uit tot een gerespecteerd citrushandelaar, gedre

verschijnt 25 oktober 2022

ven door een onverzadigbaar verlangen. Barnaba

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm
omvang ca. 544 pagina’s

krijgt vierentwintig kinderen, verdient een fortuin en

nur 302, vertaalde roman

verliest alles.

oorspronkelijke titel Terra di Sicilia. Die Rückkehr

des Patriarchen
MARIO GIORDANO, geboren in München in 1963, is

vertaling

Olga Groenewoud

schrijver en scenarioschrijver. Zijn romans zijn vertaald in

prijs € 24,99

meer dan vijftien talen. Hij schreef naast romans ook

isbn 978 90 5672 723 9
cap e-book € 14,99

prentenboeken en boeken voor jongeren. Terra di Sicilia is

isbn e-book 978 90 449 3399 4

gebaseerd op het verhaal van zijn Italiaanse familie.

cap luisterboek € 15,99

Mario Giordano woont in Berlijn.

I TA L I Ë

D U I TS L A N D

FA M I L I E S A G A

isbn luisterboek 978 90 461 7675 7

GESCHIEDENIS

C I T R U SV R U C H T E N

SICILIE
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MEIKE LIEVE BOS

Een dode mus
Prachtig geïllustreerd boek
over vogels en de dood
Met bijdragen van Hans Dorrestijn, Katinka
Polderman, Yentl & De Boer, Kirsten van Tijn,
Micha Wertheim, Glodi Lugungu, Kiki Schippers en
Wim Helsen.
• Aandoenlijk, humoristisch en soms met een
zwart randje
• Voor vogelaars, literatuur- en natuurliefhebbers
• Om zelf te koesteren of cadeau te geven
Waar blijven alle dode vogels? Wat gebeurt er met ze
vlak voor ze sterven, en erna?

MARKETING

Met Een dode mus wil Meike Lieve Bos de dood op pak

• A1- en A2-posters

kende en luchtige wijze bespreekbaar maken en haar

• Ansichtkaarten

verwondering delen. Haar prachtige illustraties van

• Uitgebreide pr-campagne

het sterfproces van de vogel komen tot leven door de

• Socialmediacampagne met
video

grappige, ontroerende en soms wat duistere gedich

• Digitaal promotiemateriaal

ten en korte verhalen van bekende cabaretiers.

• Reizende tentoonstelling
met illustraties

Verrijkt met eigenaardige weetjes over elke vogelsoort

• Te gast op Beste Boeken Live

en losse beeldverhalen is dit een boek om in te kijken
en te blijven herlezen.
MEIKE LIEVE BOS studeerde mode© mariel kolmschot

vormgeving en styling aan het amfi en
aan de Akademie Vogue in Amster-

verschijnt 27 oktober 2022

dam. Tijdens haar studie bleek tekenen

uitvoering gebonden omplakte band,

halflinnen, 15 x 23 cm

en het illustreren haar grote kracht te

omvang ca. 64 pagina’s

zijn. Ze illustreerde al meerdere boe-

nur 303, geïllustreerde verhalenbundel

ken boeken, waaronder Adempauze, dat ze samen met

prijs €22,99

Katinka Polderman maakte.

VO G E L S

N AT U U R

DOOD

isbn 978 90 5672 732 1

LEVEN

G E Ï L L U ST R E E R D

HUMOR
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‘Een compacte roman
‘In dit oogverblindende,
ontroerende debuut
neemt Lorena Salazar
Masso ons mee naar de
diepten van de
Colombiaanse jungle en
toont ons zusterschap in
haar puurste vorm.’

waarvan het onduidelijk
blijft of hij gelezen moet
worden als de gevoelige
ontdekkingsreis van een
vrouw of als commentaar
op de bloedige geschiedenis
van Colombia. Dat maakt
hem zo spannend.’ wdr 5

Fernanda Melchor

‘Een roman over
adembenemende
landschappen, angsten
voor het moederschap en
het geweld dat op de loer
ligt als een dier in het

© carlos lópez

donker.’ Pilar Quintana

1 6 NOVEMB ER 2022

LORENA SALAZAR MASSO

De rivier is een
wond vol vissen
Buitengewoon debuut van
de literaire rijzende ster van
Colombia
• Een indrukwekkende schets van hedendaags
Colombia
• Bestseller in Spanje en Colombia
• Internationale sensatie: verkocht aan o.a.
Italië, Duitsland, Frankrijk, Engeland
• Gebaseerd op een ware gebeurtenis
Een jonge moeder en haar zoon reizen in een kleine
boot de machtig stromende Atrato-rivier in Colom

MARKETING

bia af. Zij is wit, hij is zwart. De twee zijn op weg om

• Auteur beschikbaar voor interviews

zijn biologische moeder te ontmoeten. Tijdens de reis

• Uitgebreide aandacht via onze
socialmediakanalen

leren we hun gemeenschappelijke verhaal kennen,
hoe de kleine jongen op een hete ochtend in haar le

• Crosspromotie

ven kwam. Het verhaal stroomt als de rivier die hen

• Buzzcampagne i.s.m. Signatuur
ambassadeurs

draagt, de ader van het landschap. Er is een jungle vol

• Leesclubkit

fruit, dieren en geuren. Als de jongen beslist met wie
hij wil samenleven, neemt het lot een onverwachte
wending...

verschijnt 16 november 2022
uitvoering gebonden omplakte band,

12,5 x 20 cm

LORENA SALAZAR MASSO (1992) is een Colombiaanse

omvang ca. 224 pagina’s

schrijver. Ze behaalde een master in creative writing bij

nur 302, vertaalde roman

de Escuela de Escritores in Madrid. Salazar Masso publi-

oorspronkelijke titel Esta herida llena de peces

ceerde korte verhalen in het magazine La Rompedora. De

vertaling

rivier is een wond vol vissen is haar eerste roman, die in

isbn 978 90 5672 733 8

tien talen zal verschijnen en door El País gekozen werd als

cap e-book € 12,99

een van de zeven beste romans van de zomer van 2021.

MOEDERSCHAP

CO LO M B I A

ARMOEDE

GUERRILLA

Irene van de Mheen

prijs € 22,99

isbn e-book 978 90 449 3451 9

RACISME
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DE NIEUWE
JONAS JONASSON!

Twee rivaliserende broers,
corruptie op wereldniveau,
en een bizarre roadtrip
door Europa, Afrika en Amerika
in een race tegen de klok
voordat de wereld vergaat.

Over Zoete, zoete wraak bv:
‘Een typische Jonas Jonasson:
vermakelijk en hilarisch.’
De Limburger

‘Ook zijn vijfde titel is een
aaneenschakeling van
krankzinnige gebeurtenissen,
die door de doordachte
compositie toch logisch
lijken.’ De Telegraaf

© anna-lena ahlström

‘Jonasson overtreft zichzelf
met deze roman die van begin
tot eind onvoorspelbaar en
bloedstollend blijft.’ jan

22 NOVEMB ER 2022

JONAS JONASSON

De profeet
en de idioot
Jonasson in topvorm
• Bijna 600.000 exemplaren van al zijn
boeken verkocht in Nederland en België
• Flamboyante personages, humor en
verraderlijke lichtvoetigheid met een
serieuze ondertoon
• Heerlijke titel voor de feestdagen
De Zweedse nazomer van 2011. Petra, een autodidacti
sche astrofysicus, heeft berekend dat de atmosfeer op
21 september van hetzelfde jaar, rond 21.20 uur, in

MARKETING

stort. Daarom is zij, de doemdenkersprofeet, op pad

• Uitgebreide online teasercampagne

in een camper met Johan, een matig getalenteerde

• Advertenties

chef-kok (en een idioot in de ogen van zijn oudere

• Interviews en recensies

broer), en met Agnes, een weduwe van 75 lentes, die

• Ketenpromotie

fan is van geld verdienen via Instagram. Het drietal

• POS-materiaal: backcard
en A2-poster

heeft haast. Voordat de aarde vergaat moeten ze Rome

• Digitale (gepersonaliseerde)

zien te bereiken, waar Johan zijn corrupte broer Fre

promotiematerialen

drik eens flink de waarheid wil vertellen. En uiteraard
gaat niets zoals gepland.

verschijnt 22 november 2022
uitvoering paperback met flappen,

Tijdens een bizarre roadtrip door Europa, Afrika en

14 x 21,5 cm

Amerika en in een race tegen de klok laat Jonasson

omvang ca. 384 pagina's

zien hoe corruptie op wereldniveau werkt.

nur 302, vertaalde roman
oorspronkelijke titel Profeten & Idioten

JONAS JONASSON brak internationaal door met zijn de-

vertaling

prijs € 24,99

buutroman De 100-jarige man die uit het raam klom en ver-

isbn 978 90 5672 736 9

dween. Het werd verfilmd, voor theater bewerkt en er werd

cap e-book € 14,99

een hoorspel van gemaakt. Zijn volgende boeken werden

isbn e-book 978 90 449 3452 6

ook allemaal bestsellers. De profeet en de idioot is zijn zes-

cap luisterboek € 15,99

de roman.

CO R R U P T I E

Angélique de Kroon

isbn luisterboek 978 90 461 7735 8

B R O E D E RT W I ST

R OA DT R I P

HUMOR

AVO N T U U R

SOCIAL MEDIA
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‘Bewonderenswaardig:
helemaal in balans en vol
schoonheid.’ Livres Hebdo
‘Toppunt van subtiliteit,
geschreven in een beheerste
taal, voorzien van een
historische achtergrond,
die bijna een personage
op zich is.’ L’Est Républicain
‘De vrouw en de vogel combineert
op unieke wijze familieherinneringen,
de trauma’s uit het verleden en de
moeilijkheden van de puberteit.’
Le Monde

‘Een meesterlijke roman over de
erfenis van geweld en verlossing
door de natuur.’ L’Amour des Livres

9 NOVEMB ER 2022

ISABELLE SORENTE

De vrouw en de vogel
Bijzondere roman over het
lot van de Malgré-Nous
• Over een vergeten hoofdstuk in de Tweede
Wereldoorlog

WINNAAR
PRIX FEUILLE
D’O R
DE NANCY

• Laat zien hoe natuur kan helpen te overleven
• Gebaseerd op de ervaringen van de oom van

2021

Sorente

Wanneer de veertienjarige Vina van school wordt
gestuurd, besluit haar moeder Elisabeth met haar
naar de Elzas te vertrekken om bij haar oudoom, de
91-jarige Thomas, te logeren. Vina is meteen gefasci

MARKETING

neerd door de mysterieuze man, die een speciale band

• Uitgebreide pr-campagne

heeft met vogels. Tijdens zijn wandelingen in het bos

• Socialmediacampagne met

naast zijn huis gaan zijn gedachten vaak terug naar de

prachtig beeld

tijd dat hij en zijn broer net als de andere Malgré-Nous

• Crosspromotie

tegen hun wil gerekruteerd werden voor de Wehr

• Contentmarketing

macht, nadat nazi-Duitsland de Elzas annexeerde.

• Leesclubkit

Midden in het bos, omringd door de natuur en de
vogels, komen Thomas, Vina en Elisabeth dichter bij
elkaar. Elk zal de ander helpen de geschiedenis een
plek te geven.

verschijnt 9 november 2022

© charlotte schreiber

ISABELLE SORENTE (Marseille, 1972)

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

is schrijver, essayist en filosoof. Ze be-

omvang ca. 352 pagina’s

gon in de wetenschap en was studen-

nur 302, vertaalde roman

te bij het Civil Aviation Corps waar ze

oorspronkelijke titel La femme et l’oiseau

haar brevet als privépiloot behaalde.

vertaling

prijs € 24,99

Daarna volgde ze theaterlessen en

isbn 978 90 5672 734 5

schreef ze haar eerste toneelstuk. De vrouw en de vogel is

cap e-book € 14,99

haar eerste roman die in het Nederlands verschijnt.

T W E E D E W E R E L D O O R LO G

ELZAS

MOEDERSCHAP

Marga Blankestijn

isbn e-book 978 90 449 3449 6

N AT U U R

INTERNERINGSKAMP

19

GETIPT DOOR BOEKVERKOPERS
Over En de wereld was jong:

Over De nieuwe tijd-trilogie:

‘Wat een heerlijk verhaal […] erg

‘In twee dagen uit. Prachtig! In de

leuk om zo mee te gaan in de levens

trend van Elizabeth Jane Howard,

van de families.’ Liesbeth Tuynman,

maar vanuit Duits perspectief.’

Boekhandel Thomas

Anne de Jager, Boekhandel De Vries, Zierikzee

‘Wat een heerlijk boek, ik moest me
echt losrukken van het verhaal. Heel
goede personages en uit het leven
gegrepen.’ Yvonne van Bussel, Boekhandel
de Ganzenveer, Helmond

‘Wat een fijn boek! Echt van genoten.
Een goed verteld verhaal over
vriendschap, tegenslag, geluk en
overleven in moeilijke tijden.’
Monique Eskens, De Drvkkery, Middelburg

‘Krachtig geschreven, mooi hoe de
verhaallijnen van de families
samenkomen.’ Ineke, Boekhandel Riemer,
Amersfoort

Al 35.000 boeken verkocht in Nederland en België

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5672 704 8

Prijs € 20,ISBN 978 90 5672 657 7

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5672 659 1

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5672 658 4

31 JA N UAR I 2023

CARMEN KOR N

Tussen vandaag en
morgen
Opnieuw brengt Carmen
Korn het verleden tot leven
• Het tweede deel in De drie steden-serie
• Fantastische mix van spannende familiegeschiedenis en grote politieke gebeurtenissen

Een nieuw decennium breekt aan voor de drie be
vriende families uit Keulen, Hamburg en San Remo.
De jaren zestig beloven welvaart en levensvreugde.
Ook de galerie van Gerda en Heinrich in Keulen
floreert. Dochter Ursula in Hamburg verwacht haar
eerste kind. Ze is Elisabeth en Kurt dankbaar dat ze
haar en Joachim een thuis hebben gegeven, maar sa
menwonen valt niet mee. Ook in San Remo is het
naast elkaar bestaan van generaties niet gemakkelijk.
Gianni maakt zich vooral zorgen over zijn vriend
Pips, de pianist van zijn jazzclub, die geconfronteerd

MARKETING
• A2-poster, banier (50x100 cm),
A3-staander, boekenleggers
• Socialmediacampagne
• Crosspromotie
• Ketenpromotie
• Leesclubkit

wordt met een zwarte bladzijde uit zijn verleden.
verschijnt 31 januari 2023

Drie families, drie steden, één decennium in Europa.

uitvoering paperback, 14 x 21,5 cm

Tussen vandaag en morgen is een ontroerend familie

omvang ca. 528 pagina’s
nur 302, vertaalde roman

verhaal in turbulente tijden.

oorspronkelijke titel Zwischen heute

und morgen

© charlotte schreiber

vertaling

Olga Groenewoud

CARMEN KORN (Düsseldorf, 1952)

prijs € 24,99

schreef De nieuwe tijd-trilogie, waar-

isbn 978 90 5672 735 2

van in Duitsland al meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht werden.
Haar nieuwe serie is De drie steden-

cap e-book € 14,99
isbn e-book 978 90 449 3450 2
cap luisterboek € 15,99
isbn luisterboek 978 90 461 7736 5

serie.
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e remko.polack@awbruna.nl

2060 Antwerpen

verkoop binnendienst

verkoop binnendienst

t 020 218 16 00

e besteldienst@standaarduitgeverij.be

e verkoop@awbruna.nl

t +32 3 285 72 00

publiciteit
Ellen van Veenendaal
t 020 218 16 35
e ellen.van.veenendaal@awbruna.nl

sales manager
e yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be
t +32 479 80 00 10
accountmanager
e sven.robeyns@standaarduitgeverij.be

E renee.scheepers@awbruna.nl

t +32 491 860 867
e ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be
t +32 491 867 320

A.W. Bruna Uitgevers – inclusief de
imprints Uitgeverij Signatuur, Lev.,
Happinez, VIP en Uitgeverij Vrij

Steffie Henderson

marketing & publiciteit

Nederland – is aangesloten bij het

t 020 -218 16 05

e gloria.vanheyst@standaarduitgeverij.be

Integraal fonds van CB.

e steffie.henderson@awbruna.nl

t +32 491 62 84 36

Wijzigingen voorbehouden.
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T 020-218 16 30

on t w er p bi j ba r ba r a

Renée Scheepers

