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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.
Een tijdelijk ongemak Jhumpa Lahiri 2011-10-09 Na
het succes van de verhalenbundel Vreemd land
brengt Meulenhoff het boek uit waarmee Jhumpa
Lahiri in 2000 debuteerde. Net als Vreemd land
bestaat Een tijdelijk ongemak uit verhalen over
emigranten die voortdurend navigeren tussen hun
Indiase afkomst en de verbijsterende nieuwe wereld
waarin ze terechtgekomen zijn. Een gids leidt een
Amerikaans gezin door het India van hun
voorouders; een jongetje is gefascineerd door de
Indiase vrouw die s middags op hem past; een jong
echtpaar rouwt om hun doodgeboren kindje. Op hun

emotionele reizen over de grenzen van landen en
generaties is elk personage op zoek naar liefde.
Met Een tijdelijk ongemak vestigde Jhumpa Lahiri
haar naam als een van de meest veelbelovende
hedendaagse schrijvers.
Het blauwste oog Toni (= Chloe Anthony Wofford)
Morrison 1984 Een jong Amerikaans negermeisje
heeft één ideaal: blauwe ogen om aan de ellendige
werkelijkheid te ontsnappen.
Whole School Health Through Psychosocial
Emotional Learning Jared Scherz 2021-01-26 15
strategies to jumpstart student and educator health
With rapid technological advancements and
changes to how schools must respond to learning
and mental health needs, the educational landscape
looks considerably different from how it did 20 years
ago. How do educators contend with this
everchanging future? Jared Scherz answers this
question and more by outlining the 15 critical steps
to educators’ and students’ health through
psychosocial emotional learning. Designed for
everyone involved in the educational
system—including district administrators, teachers,
students, parents, and the business
community—this book provides a practical plan with
steps to harmonize whole-school health, including
sustainable growth in student character

development, improvement of organizational health,
and reduction of violence and other threats to
education. A blueprint of applicable resources is
provided, including: • 15 easy-to-follow guidelines
for successfully implementing social-emotional
learning practices • A spotlight on issues such as
empathy, identity formation, self-control, and conflict
resolution • Dozens of real-world stories from
educators • Anecdotal and data-driven results from
successful implementation Educators today must
navigate a newer and more dynamic terrain than
previous generations. This book provides a practical
framework for improving the satisfaction of
educators, all through the lens of whole-school
health.
Hyperion Dan Simmons 2014-09-05 Op de verre
planeet Hyperion, waar de technologische kennis
van de achtentwintigste eeuw nauwelijks is
doorgedrongen en de wetten van de Hegemonie
der Mensheid hun geldingskracht verliezen, loert de
Shrike. Door sommigen als een godheid vereerd,
door anderen als een monster gevreesd. In het dal
van de Tijdtombes, waar geheimzinnige
monumenten terug in de tijd reizen met een
boodschap uit de toekomst, wacht de Shrike
iedereen op. Terwijl het heelal door oorlogen wordt
verscheurd en de mensheid door de barbaarse

Ousters wordt bedreigd, maken zeven pelgrims hun
laatste reis naar de Tijdtombes, op zoek naar
antwoorden op de grote levensvragen en het
mysterie van de Shrike. Elk van hen heeft zo zijn
eigen reden voor deze tocht, ook de verrader in hun
midden... Dan Simmons, onder meer winnaar van
de World Fantasy Award, heeft zijn veelzijdige
talent meerdere malen bewezen met prijswinnende
sciencefiction en horror-fantasyromans. Hyperion
werd bekroond met de Hugo Award en de Locus
Award. 'Zonder enige twijfel een meesterwerk.'
Tor.com `Dit verhaal zal net als een levendige
droom verbazen en boeien. TwistedSciFi.com
Biology Digest 1988-12
This Is Not an Atlas kollektiv orangotango+ 2018-1130 This Is Not an Atlas gathers more than 40
counter-cartographies from all over the world. This
collection shows how maps are created and
transformed as a part of political struggle, for critical
research or in art and education: from indigenous
territories in the Amazon to the anti-eviction
movement in San Francisco; from defending
commons in Mexico to mapping refugee camps with
balloons in Lebanon; from slums in Nairobi to
squats in Berlin; from supporting communities in the
Philippines to reporting sexual harassment in Cairo.
This Is Not an Atlas seeks to inspire, to document

the underrepresented, and to be a useful
companion when becoming a counter-cartographer
yourself.
Prentice Hall Scientific Learning System PrenticeHall Staff 1994
Restoration Ecology Jelte van Andel 2012-05-21
Enlarged, enhanced and internationalized edition of
the first restoration ecology textbook to be
published, with foreword by Dr. Steven Whisnant of
Texas A&M University and Chair of the Society of
Ecological Restoration. Since 2006, when the first
edition of this book appeared, major advances have
taken place in restoration science and in the
practice of ecological restoration. Both are now
accepted as key components of the increasingly
urgent search for sustainability at global, national,
and community levels hence the phrase ?New
Frontier? in the title. While the first edition focused
on ecosystems and landscapes in Europe, this new
edition covers biomes and contexts all over the
world. Several new chapters deal with broad issues
such as biological invasions, climate change, and
agricultural land abandonment as they relate to
restoration science and ecological restoration. Case
studies are included from Australia, North America,
and the tropics. This is an accessible textbook for
senior undergraduate and graduate level students,

and early career scientists. The book also provides
a solid scientific background for managers,
volunteers, and mid–career professionals involved
in the practice of ecological restoration. Review of
the first edition: "I suspect that this volume will find
its way onto the shelves of many restoration
researchers and practitioners and will be used as a
key text in graduate courses, where it will help fill a
large void. My own copy is already heavily
bookmarked, and will be a constant source of
research ideas and lecture material."
(Environmental Conservation) Companion Website:
A companion website with downloadable figures is
available at
www.wiley.com/go/vanandel/restorationecology
Huis in brand Kamila Shamsie 2018-05-08 De eens
zo innige band tussen Isma en de jongere tweeling
Aneeka en Parvaiz wordt zwaar op de proef gesteld
als Parvaiz besluit in de voetsporen van hun
overleden jihadi-vader te treden en verdwijnt. Dan
komt Eamonn, zoon van een machtig politicus, in
het leven van de zussen. is Eamonn Aneeka's ware
liefde? Of het middel tot Parvaiz' bevrijding? Plots is
het lot van beide families onlosmakelijk met elkaar
verbonden en blijkt hoe verwoestend liefde en
loyaliteit kunnen zijn. Kamila Shamsie geeft met dit
spannende en hartverscheurende verhaal een

uiterst genuanceerde inkijk in de complexiteit van
burgerschap, liefde, familie en verschillende
culturen in Europa.
De verhalen van jouw leven en anderen Ted Chiang
2016-11-10 Wat zou er gebeuren als we uit zouden
vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde
eigenlijk willekeurig en inconsistent waren? Wat als
we kennis zouden maken met een taal van
buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd
voor altijd zou veranderen? Wat zou er gebeuren
als we een toren van Babel zouden bouwen die
echt tot in de hemel reikt? Dit soort vragen stelt Ted
Chiang in zijn verhalen, die je nog lang aan het
denken zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per
twee jaar. Zijn manier van schrijven combineert
precisie en wetenschappelijke belangstelling met
een enorm verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel
belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula
awards. Zijn verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’ is
verfilmd als Arrival met in de hoofdrollen Amy
Adams en Forest Whitaker.
Book Review Digest 1998
Prentice Hall Exploring Life Science 1997
Ecology Abstracts 1996 Coverage: 1982- current;
updated: monthly. This database covers current
ecology research across a wide range of disciplines,
reflecting recent advances in light of growing

evidence regarding global environmental change
and destruction. Major ares of subject coverage
include: Algae/lichens, Animals, Annelids, Aquatic
ecosystems, Arachnids, Arid zones, Birds, Brackish
water, Bryophytes/pteridophytes, Coastal
ecosystems, Conifers, Conservation, Control,
Crustaceans, Ecosyst em studies, Fungi, Grasses,
Grasslands, High altitude environments, Human
ecology, Insects, Legumes, Mammals,
Management, Microorganisms, Molluscs,
Nematodes, Paleo-ecology, Plants, Pollution
studies, Reptiles, River basins, Soil, TAiga/tundra,
Terrestrial ecosystems, Vertebrates, Wetlands,
Woodlands.
Environmental Issues (eBook) Edward P. Ortleb
1986-09-01 This book is a study of the factors which
influence the relationships between living things and
the environment. Special consideration is given to
those human activities which adversely affect our
environment. Each of the twelve teaching units in
this book is introduced by a color transparency
(print books) or PowerPoint slide (eBooks) that
emphasizes the basic concept of the unit and
presents questions for discussion. Reproducible
student pages provide reinforcement and follow-up
activities. The teaching guide offers descriptions of
the basic concepts to be presented, background

information, suggestions for enrichment activities,
and a complete answer key.
Software for Schools 1987
Study Guide for Agricultural Pest Control Advisers
on Vertebrate Pests 1976
Michigan Test for Teacher Certification Study
Guide. Mathematics and Sciences 2001
Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi
Adichie 2016-10-14 In een sierlijke stijl en met een
groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse
auteur Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en
Afrika en over de band tussen mannen en vrouwen,
ouders en kinderen. In het beklemmende 'Een
persoonlijke beleving' zoeken een christelijke vrouw
en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in
een winkel. In 'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw
het verschrikkelijke geheim achter de dood van haar
broer. En in het titelverhaal wordt de eenzaamheid
beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol
goede hoop naar de Verenigde Staten is
geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet
vaststellen dat het land niet voldoet aan haar
verwachtingen.
De jongens van Nickel Colson Whitehead 2019-0528 ‘De jongens van Nickel’ van Colson Whitehead is
de hartverscheurende opvolger van de bekroonde
internationale bestseller ‘De ondergrondse

spoorweg’. In deze nieuwe roman ontleedt hij een
nog recenter duister hoofdstuk uit de Amerikaanse
geschiedenis – het tijdperk van de Jim Crowrassenwetten in het Zuiden van Amerika – aan de
hand van het verhaal van twee tieners op een helse
tuchtschool in Florida. Het zijn de beginjaren van de
burgerrechtenbeweging, en de zestienjarige Elwood
Curtis gaat zijn toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Totdat hij vanwege een vergissing op de Nickel
Academy belandt. Met name de zwarte jongens
worden aan het sadisme van hun witte bewakers
uitgeleverd. Misbruik, marteling en corruptie zijn aan
de orde van de dag; voor het minste vergrijp worden
de jongens ‘naar achter’ gebracht – vanwaar ze
nooit meer terugkomen. In deze gruwelkamer is er
voor Elwood één houvast: zijn vriend Turner, die
geen enkele ambitie koestert, behalve ontsnappen
uit Nickel.
Encyclopedia of the World’s Biomes 2020-06-26
Encyclopedia of the World’s Biomes is a unique,
five volume reference that provides a global
synthesis of biomes, including the latest science. All
of the book's chapters follow a common thematic
order that spans biodiversity importance, principal
anthropogenic stressors and trends, changing
climatic conditions, and conservation strategies for
maintaining biomes in an increasingly human-

dominated world. This work is a one-stop shop that
gives users access to up-to-date, informative
articles that go deeper in content than any currently
available publication. Offers students and
researchers a one-stop shop for information
currently only available in scattered or non-technical
sources Authored and edited by top scientists in the
field Concisely written to guide the reader though
the topic Includes meaningful illustrations and
suggests further reading for those needing more
specific information
Oryx en Crake Margaret Eleanor Atwood 2003 Als
na een genetische ramp Snowman de enig
overgebleven 'oude' mens is temidden van
genetisch gemanipuleerde mensen en dieren, denkt
hij na over de oorzaken die tot deze ramp hebben
geleid.
Het Vrouwenparlement Aristophanes 1900
Media Review 1980
Government Reports Announcements & Index 1996
School Library Journal 1987
Government Reports Annual Index 1985 Sections 12. Keyword Index.--Section 3. Personal author
index.--Section 4. Corporate author index.-- Section
5. Contract/grant number index, NTIS order/report
number index 1-E.--Section 6. NTIS order/report

number index F-Z.
Library of Congress Catalogs Library of Congress
1973
Library Journal 1981 Includes, beginning Sept. 15,
1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a
special section: School library journal, ISSN 00000035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also
issued separately.
Artificial Intelligence in Environmental Microbiology
Mohammad-Hossein Sarrafzadeh 2022-07-05
Het donkere woud Cixin Liu 2021-05-18 De aarde is
ontdekt. De vijand is onderweg. In slechts vier
eeuwen zal de Trisolaraanse vloot de aarde
bereiken, maar haar sofonen, oftewel subatomaire
agenten, zijn er al en ontregelen het
wetenschappelijke onderzoek. Alleen het individuele
menselijke brein is immuun voor hun invloed. Dat is
de motivatie voor het Muurschouwersproject, een
laatste wanhopige poging van de mensheid om zich
te verdedigen, waarbij de hoop is gevestigd op vier
individuen, die de strategie moeten bepalen. Drie
Muurschouwers zijn invloedrijke staatslieden en
wetenschappers. De vierde is een volkomen
onbekende, niet erg ambitieuze Chinese
astronoom, Luo Ji. Ji is stomverbaasd over zijn
aanstelling in het project. Het enige wat hij weet is
dat hij degene is die de buitenaardse wezens dood

willen hebben. Het donkere woud is het tweede deel
van een trilogie over ruimte en tijd, en over het
voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al
meer dan tien miljoen exemplaren zijn verkocht.
Over het eerste deel, Het drielichamenprobleem:
‘Het was geweldig om te lezen, deels omdat mijn
alledaagse problemen met het Congres ineens
nogal beperkt leken.’ Barack Obama ‘Het bijzondere
aan deze trilogie is dat je je volkomen natuurlijk
verplaatst in de gedachte dat wij slechts een
marginale plek in het universum bezetten en onze
evolutie niet de enige is.’ Louise O. Fresco, NRC
‘Nooit eerder is de “science” uit sciencefiction zo
goed tot uiting gekomen.’ Thrillzone ‘Een aanrader,
en niet alleen voor liefhebbers van “harde”
sciencefiction.’ Trouw
Rapport over de ongelijkheid in de wereld
Emmanuel Saez 2018-08-30 Al enkele jaren staat
ongelijkheid in het middelpunt van de politieke
belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de
rijksten nog vermogender geworden, terwijl de
welvaart van anderen stagneert of terugloopt. Met
een internationaal team van gezaghebbende
economen (verenigd in het 'World Inequality Lab')
schreef Piketty het Rapport over de ongelijkheid in
de wereld, 2018. Het presenteert de stand van
zaken, ook in opkomende economieën zoals China,

India en Brazilië. Deze economieën trekken zich op
aan het Westen, en de ongelijkheid tussen landen
lijkt te verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid
binnen landen zich veelal verdiept. Uit de
verschillen tussen landen is op te maken welk
beleid ongelijkheid bevordert. Het rapport is een
belangrijk document voor iedereen die zich zorgen
maakt over een van de meest urgente onderwerpen
in de hedendaagse politiek en economie. De
informatie die erin gepresenteerd wordt, is van
vitaal belang voor politici, beleidsmakers en
wetenschappers over de hele wereld.
Films and Other Materials for Projection Library of
Congress 1974
Landers Film Reviews 1982
Media Review Digest C. Edward Wall 1999
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