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Als achttienjarige gaat ze het klooster in, op haar vierendertigste begint ze aan een carri re als prostituee. Gods callgirl is een
verpletterend eerlijk verslag van een verbijsterend leven. Carla is een bijzondere vrouw die vele levens geleefd heeft. Ze
groeit op in het katholieke zuiden van Nederland en is een vrolijk en avontuurlijk kind. Totdat traumatische ervaringen haar
voor altijd veranderen. Wankelend onder het gewicht van dit vreselijke geheim, gaat ze als achttienjarige het klooster in om
haar leven te wijden aan God. Carla hoopt liefde en begrip te vinden binnen de kloostermuren, maar ze raakt verstrikt in een
ingewikkeld systeem van regels en beperkingen die haar tot wanhoop leiden. Uiteindelijk legt ze haar habijt af en ontsnapt naar
de 'echte' wereld. Een ondoordacht snel huwelijk en een scheiding later staat ze er met haar dochtertje alleen voor en op
vierendertig jarige leeftijd belandt ze in een ander eeuwenoud beroep, dat van prostituee. Ze werkt bij een escortservice en
leert het klappen van de zweep, waarna ze voor zichzelf begint en een trouwe klantenkring opbouwt. Wanneer de
schaduwzijden van de business hun tol beginnen op te eisen, gaat Carla op zoek naar zelfacceptatie en begint ze aan haar
moeilijkste werk, het blootleggen van de donkere geheimen uit haar jeugd.
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Gods callgirl
New School Chemistry
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de
avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind
is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je
huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat
de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten
denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als
hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly
Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman,
Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje
op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Question: What do you do when the kitchen wall collapses into the vat of beans being cooked for a horde
of hungry schoolboys? Answer: You serve it up anyway! Why let a few lumps of clay and the odd metal
screw spoil a decent meal? When Bunmi Asaolu arrived at the grand gates of St. John/Mary's Unity
Secondary School (SAJOMACO) as a first-year student, you'd be forgiven for assuming he was swapping
life on the serene university campus he grew up on for another of equal civility. Wrong! Behind the
gates of SAJOMACO lay a world of contradictions – unspoken but strict hierarchical codes juxtaposed
with utter chaos. Asaolu presents a wry, satirical and at once serious look at a Nigerian public
boarding school in the 1990s through the eyes of a sheltered child navigating its brutal corridors. In
Surviving SAJOMACO, Asaolu’s experiences and those of his contemporaries are laid bare, giving the
reader a raw and at times jarring insight into the incongruencies of school life, whilst subtly
tracking the story of Nigeria itself.
Lentekriebels
De Informatiearchipel
A Nigerian Boarding School Odyssey

‘De vette jaren is een combinatie van een thriller en een genuanceerd exposé over China in 2013.’ – de Volkskrant
Sam, Chris en Ikem zijn al vrienden sinds ze bij elkaar op school zaten. Nu de dictator van hun Afrikaanse land in een coup
onttroond is, spelen ze alle drie een belangrijke rol in het nieuwe regime. Chris is commissaris van informatie, Ikem is
hoofdredacteur van de krant en Sam is president. Wanneer Sam zich laat corrumperen door de macht en steeds meer
dictatoriale trekken begint te vertonen, moeten de andere twee vrienden zich opnieuw bezinnen op hun eigen positie. Niet
alleen hun onderlinge vriendschap komt onder druk te staan, maar ook de toekomst van hun land.
Surviving SAJOMACO
Dynamiek Tussen Overheidsorganisaties en Geo-informatievoorziening
Ghana National Bibliography
Kristien Hemmerechts probeert na het overlijden van haar man, de Vlaamse dichter Herman de Coninck, erachter te komen wie
hij werkelijk was. Ze leest zijn boeken opnieuw en graaft in haar geheugen. Vijftien jaar na de eerste druk is Taal zonder mij een
moderne klassieker over liefde, literatuur en de dood, die iedereen gelezen moet hebben.
Geo-informatie is informatie met een ruimtelijke component: waar bevindt zich wat? Overheidsorganisaties gebruiken dagelijks
geo-informatie in allerlei toepassingen en werkprocessen. Vanwege de grote maatschappelijke en economische betekenis is de geoinformatievoorziening een belangrijke taak van de Nederlandse overheid. Het delen van geo-informatie ligt erg voor de hand:
overheidsorganisaties zijn nauw verweven en veel geo-bestanden zijn generiek toepasbaar. Toch verloopt de samenwerking via de
nationale geo-informatie infrastructuur niet altijd vlekkeloos. De informatiearchipel presenteert een Strategisch Positiemodel GeoICT-functie waarmee het mogelijk wordt om grip te krijgen op de dynamiek tussen de ontwikkeling van overheidsorganisaties,
hun geo-informatievoorziening en de nationale geo-informatie infrastructuur. Daarnaast biedt het model aanknopingspunten om
die infrastructuur beter af te stemmen op de betrokken overheidsorganisaties en de bijbehorende Geo-ICT-functie. Het
sleutelwoord in een succesvolle afstemming is ’verbinding’: als de ontwikkeling van betrokken overheidsorganisaties en de
daarbij behorende Geo-ICT-functie optimaal verbonden zijn, is de kans op maatschappelijk rendement het grootst.
Taal zonder mij
De ondraaglijke droomwereld van Champa de chauffeur
Termietenheuvels in de savanne
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