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Anders
denken in de
21e eeuw

Geachte boekverkoper,
De kranten staan er vol van. China rukt op. Het maakt niet alleen aanspraak op de Zuid-Chinese
Zee en Taiwan maar laat zich ook elders in de wereld gelden. Van Italië tot Australië en van Afrika
tot Canada koopt China bedrijven op, soms zelfs hele havens. Ook in de universitaire wereld wordt
de invloed van China, tot ongerustheid van velen, steeds voelbaarder. En dan hebben we het nog
niet eens over Huawei. China kent nog steeds geen vrijheid van meningsuiting. Critici van het
bewind worden uit de weg geruimd. Je kunt er geen beroep doen op een rechtsstaat. Als je wordt
vastgezet krijg je geen advocaat, en erger nog: je moet vrezen voor je leven.
Joanna Chiu, zelf geboren in Hong Kong, schetst in haar boek China over grenzen een beklemmend
beeld van hoe de Chinese geheime dienst Chinezen in binnen- en buitenland onder druk zet en
dreigt hun familie in China te straffen als ze kritische geluiden laten horen over de machthebbers
in Beijing. Chiu schreef een beangstigend maar onmisbaar boek.
Veel mensen weten niet dat achter het Klimaatakkoord van Parijs, de Green New Deal en andere
initiatieven op het gebied van gender en klimaat bijzondere vrouwelijke denkers zitten. Robbert
Bodegraven heeft twaalf vrouwen gesproken en het resultaat is een inspirerend boek: Tussen hoop en
haast. Een kennismaking met twaalf visionaire vrouwen en hun ideeën.
Iedereen weet het: het roer moet om! Maar moeten we ook niet anders gaan denken over onszelf en
de wereld? In Ik ben de wereld betoogt Jan Wandorff dat onze verstoorde relatie met de natuur zijn
wortels heeft in de uitganspunten van de moderne westerse filosofie. We moeten niet alleen anders
gaan doen maar vooral ook anders gaan denken.
Wat opvalt aan de discussie over het klimaat en de noodzaak om het roer om te gooien, is dat
jongeren daarin steeds opnieuw het initiatief nemen. In JONGEREN. KLIMAAT. NU., het boek
naar aanleiding van het ‘Jongerenmanifest voor klimaatrechtvaardigheid’, is dat overduidelijk.
Ook in Hoe je alles kunt veranderen van Naomi Klein staan jongeren centraal. Als je even twijfelt over
het nut van actievoeren, lees dan dit boek. Een inspiratiebron voor jong en oud!
Maar voordat we denken dat er alleen nog maar problemen zijn, is het goed om ons te realiseren
in wat voor fantastische wereld we leven. Laten we vooral niet vergeten daarvan te genieten! Om u
op weg te helpen hebben wij een prachtig boek voor u: Een wereld vol lekkers. U vindt het ook in onze
jeugdaanbieding, maar we willen alle volwassen levensgenieters dit heerlijke boek niet onthouden.
Niet alleen om zelf van te smullen, maar vooral ook om aan al uw vrienden cadeau te doen.
Wij wensen u een activistisch, inspirerend, maar vooral ook smakelijk najaar toe!

Jean Christophe Boele van Hensbroek
lemniscaat

De groeiende en beklemmende invloed
van China in de wereld.

P R O M O T I E Posters op aanvraag voor de boekhandel.
Aanhaken bij de actuele discussie over China met bekende Nederlandse Chinadeskundigen.

joanna chiu

China over grenzen
Niet is minder waar, zo betoogt

Joanna Chiu een buitengewoon

Joanna Chiu op basis van tien jaar

verontrustend beeld van de koers van

journalistiek werk in China en Hong

de Chinese overheid en de reikwijdte

Kong. Niet vrede en welvaart maar

van het Chinese beleid. Veel te lang zijn

de schrikbeelden van de eeuw van

we er volgens Chiu vanuit gegaan dat

de vernedering (1839 - 1949) en het

de Chinese politiek zou liberaliseren

Sovjetscenario (1989-1991) beheersen het

naarmate de welvaart verder toenam.

beleid van de Chinese Communistische

De opkomst van een middenklasse

Partij. En dat leidt, zeker onder leiding

zou leiden tot een open publiek debat.

van partijvoorzitter Xi Jinping, juist tot

Etnische minderheden en gebieden die

meer repressie in plaats van minder. Het

vroeger tot de Chinese invloedssfeer

grote verschil met veertig jaar geleden

behoorden, gingen volgens deze

is dat China nu de tweede economie van

optimisten een rooskleurige toekomst

de wereld is en het over de modernste

tegemoet.

technieken beschikt om zijn burgers

foto: Kourosh Keshiri

In China over grenzen schetst journalist
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en vijanden in binnen- en buitenland

J O A N N A C H I U is journalist en werkte als

in de gaten te houden. Hoog tijd om

correspondent in China en Hong Kong voor

realistisch naar China te gaan kijken.

onder meer de Economist, Associated Press,
Agence France, Deutsche Presse-Agentur, en
South China Morning Post. Ook publiceerde
zij in de Guardian, Atlantic, NPR, Foreign
Policy, Newsweek, Al Jazeera en meer. Mo-

Veel te lang hebben westerse landen verkeerd
gereageerd op Beijings acties, of hebben ze die
uit eigenbelang simpelweg genegeerd. Tientallen
jaren van welbewuste misinterpretatie hebben ons
medeplichtig gemaakt aan de giftige diplomatie,
mensenrechtenschendingen en buitenlandse
bemoeienissen waar China zich vandaag de dag
mee bezighoudt.
– Joanna Chiu in China over grenzen

menteel werkt zij als senior redacteur bij de
Toronto Star, de grootste krant van Canada.
Voor haar journalistieke werk won zij de
Human Rights Press Award en stond zij op de
short list voor de ‘Young China Watcher of the
Year’. Ze heeft 48k volgers op Twitter. Chiu
groeide op in Canada en heeft een Chinese
achtergrond.

Oorspronkelijke titel: China Unbound: A New World Disorder | Vertaald door Sonja Matthews
Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 300 pagina’s | paperback met flappen
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Gesprekken met invloedrijke denkers
over onze toekomst, onze beschaving
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robbert bodegraven

TUSSEN

HO O P &
HAAST
12 visionaire
vrouwen over
klimaat &
ongelijkheid

lemniscaat

P R O M O T I E Lezingen en debatten met denkers uit het boek.
Kijk voor een actueel overzicht op www.lemniscaat.nl.
Verspreiding onder sleutelfiguren in de klimaatbeweging.

robbert bodegraven

Tussen hoop & haast
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12 visionaire vrouwen over klimaat & ongelijkheid
We staan aan de vooravond van een

De mensen die het meest te lijden

ecologische en humanitaire ramp die

hebben onder de klimaatverandering,

zijn weerga in de geschiedenis niet kent.

dragen immers het minst bij aan het

De opwarming met anderhalve graad,

ontstaan ervan. Met name de vrouwen

waar we niet boven wilden komen,

in ontwikkelingslanden zijn hiervan de

komt steeds dichterbij. Onze kinderen

dupe.

en kleinkinderen moeten straks
Een boek dat iedereen zou moeten

mensen niet meer te eten hebben en

lezen en in geen enkele discussie over

wegvluchten naar gebieden waar het

de fundamentele transitie waar we als

nog relatief veilig is. Wat moeten we

samenleving voor staan zou mogen

doen?

ontbreken.

Robbert Bodegraven vroeg het aan

Het boek bevat interviews met

twaalf politiek filosofen, economen,

Mariana Mazzucato, Stephanie Kelton,

activisten en experts die zich hiermee

Christiana Figueres, Chantal Mouffe,

R O B B E R T B O D E G R AV E N

bezighouden. Twaalf visionaire

Susan Neiman, Ingrid Robeyns,

begon als fotograaf en journalist. Later

vrouwen die met verhelderende en

Ann Pettifor, Joyeeta Gupta,

werd hij directeur van het wetenschap-

verfrissende visies komen over hoe

Heleen de Coninck, Tasneem Essop,

pelijk bureau van GroenLinks en was hij

we niet alleen de klimaatcrisis zou

Alessandra Korap en Elizabeth Wathuti.

directeur campagnes en beleidsbeïnvloe-

foto: © Ingrid Nelissen

leven in een wereld waarin miljoenen

(1963)

den kunnen aanpakken, maar ook de

ding bij War Child. Momenteel is hij

groeiende ongelijkheid die ermee te

directeur van het Humanistisch Verbond.

maken heeft.

Twaalf vrouwen, twaalf verschillende
perspectieven [.. .]. We staan voor een grote
transitie. We hebben haast ons gedrag radicaal
te veranderen, en als we dat doen is er hoop op
een menswaardige toekomst.
– Robbert Bodegraven in Tussen hoop en haast

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 143 x 215 mm | 160 pagina’s | paperback met flappen
€ 19,99 | NUR: 740 | ISBN: 978 90 477 1409 5 | Verschijnt: september 2021

Opnieuw leren denken

P R O M O T I E Live boekpresentatie met sprekers in de boekhandel.
Neem voor boekhandelslezingen contact op met Jochem Salemink via jochem@lemniscaat.nl.
Reeks lezingen en debatten door het hele land. Kijk voor een actueel overzicht op www.lemniscaat.nl.

jan warndorff

Ik ben de wereld
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Anders denken in de 21e eeuw
Het roer moet om! Willen we een

Warndorff roept ertoe op het den

ecologische ramp afwenden dan moeten

ken te erkennen als een moreel

we andere prioriteiten stellen, anders

geladen handeling waarmee we onze

omgaan met de natuur en met elkaar.

werkelijkheid mede vormgeven.

Deze omslag vereist dat we eerst het

Vervolgens kunnen wij een betrokken

denken zelf ter discussie stellen.

vorm van denken ontwikkelen die ons er
steeds aan herinnert dat wij onderdeel
zijn van een groter geheel, met onze

afstand tussen de mens en de wereld.

medemens en de natuur. Wij staan niet

Wij benaderen de werkelijkheid van

los van de wereld; we zijn de wereld.
foto: Chris van Houts

Het westerse denken veronderstelt een

buitenaf en proberen die wetenschap
pelijk te doorgronden. Dat heeft ge
leid tot een enorme technologische
ontwikkeling, maar heeft ons
ook ongevoelig gemaakt voor de
wonderbaarlijkheid van het bestaan.

JA N WA R N D O R F F

(1965) is als

kind van tropenartsen geboren en
getogen in Afrika en heeft daarnaast

Een urgent filosofisch essay over hoe we een
respectvolle verhouding kunnen ontwikkelen
met andere culturen en de natuurlijke wereld
om ons heen.

ook gewoond in de Verenigde Staten,
Engeland en Brazilië. In 1985 kwam
hij naar Nederland. Hij studeerde in
1996 cum laude af aan de Universiteit
voor Humanistiek met een scriptie over
Ortega y Gasset. Vervolgens schreef hij
het boek Geen idee. Een filosofie van
het boerenverstand, waarvan onlangs de
derde druk is verschenen.

J A N WA R N D O R F F

J A N WA R N D O R F F

L E M N I S C A AT

Een verrassend en fris boek
over wat ‘leven’ eigenlijk is.
– Marjoleine de Vos over Geen idee
in nrc Handelsblad

Steeds meer mensen zijn op zoek
naar houvast in het leven zelf.
Waarin kunnen we nog geloven en
wat kunnen we nog doen in een
wereld vol verwarring en onrust?
Aan de hand van oosterse wijsheid
en westerse denkers ontwikkelt
Jan Warndorff een verfrissend
perspectief, met als kern dat het
alledaagse leven een wonderbaarlijk
mysterie is. Vervolgens ben je vrij
om je te wijden aan de bewuste
cultivatie van een goed en betekenis vol leven, aan de hand van de
bevrijdende moraal: zie van zoveel
mogelijk, zoveel mogelijk te houden. Filosofische hoofdstukken
worden afgewisseld met praktische
intermezzo’s vol doorleefde voorbeelden, om te eindigen met een
verrassende filosofische vondst die
ons voorgoed bevrijdt van elke
ideologische inkapseling.

Prijs: € 19,99 | 232 pagina’s
paperback met flappen
ISBN: 978 90 4770 946 6

www.lemniscaat.nl
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o l l e s p o e l s t r a , f r a n k - j a n v a n t r i e s t,
heleen van doremalen, joan de ruijter

Denken over democratie
Spoelstra, van Triest,
van Doremalen, de Ruijter

Olle Spoelstra
Frank-Jan van Triest
Heleen van Doremalen
Joan de Ruijter

DENKEN OVER

‘Democratie geeft geen garantie
dat burgers gelukkig, welvarend,

‘Filosofie stelt vragen over zaken
die we in ons alledaagse leven als
vanzelfsprekend beschouwen. Dat
geldt ook voor democratie, vrijheid
en gelijkheid. Maar ondertussen
staan deze waarden onder druk. Dit
boek hoopt de belangrijke vragen
over democratie te stellen en inzicht
te bieden in de problemen die zich
voordoen in de democratie. Opdat het
nooit (meer) vanzelfsprekend wordt.’

gezond, wijs, vreedzaam of rechtvaardig zullen zijn. Het gaat

DENKEN OVER DEMOCRATIE

het vermogen van elke regering
te boven om dit soort doelen te
bereiken, ook democratische
regeringen kunnen dit niet.
Sterker nog, in de praktijk hebben
democratische regeringen hun idealen altijd onvoldoende weten te
realiseren.’ – Robert Dahl

LEMNISCAAT

WWW.LEMNISCAAT.NL

Al eeuwenlang breken filosofen zich

moderne multiculturele samenleving,

OLLE SPOELSTRA ,

het hoofd over de aard en het nut van

werkt een democratie wel als burgers

F R A N K - J A N VA N T R I E S T ,

democratie. Is democratie hetzelfde als

onderling heel verschillend zijn?

H E L E E N VA N D O R E M A L E N

de meeste stemmen gelden of is dat een

In deze toegankelijke introductie ko-

JOAN DE RUIJTER

tirannie van de meerderheid? Moeten

men zowel oude als eigentijdse filosofen

filosofie in het middelbaar onderwijs.

we antidemocraten hun democratische

aan het woord over een politiek systeem

rechten gunnen of kunnen we ze beter

dat wij als vanzelfsprekend zijn gaan

de mond snoeren? Leidt democratie

beschouwen. Dit boek biedt een rijk

noodzakelijkerwijs tot het beste beleid

palet aan filosofische visies op het demo-

of zijn belangrijke beslissingen beter af

cratische ideaal en op de weerbarstige

in handen van experts met verstand van

praktijk, waarin de democratie telkens

zaken? En, wat belangrijk is voor een

opnieuw op de proef wordt gesteld.

en

zijn docenten

Omslagontwerp: Megan Hoogenboom | Prijs: € 24,99 | 190 pagina’s | paperback met flappen
NUR: 730 | ISBN: 978 90 477 1374 6 | verschijnt: juni 2021

joan de ruijter

Lupus

Een idealistische universiteit
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vormt het middelpunt van een machtsstrijd

Een Young Adult jeugdroman
waarin alle waarheden over
democratie op losse schroeven
komen te staan.

Tot haar grote verbazing wint Puck een

Wanneer Puck en haar vrienden door de

essaywedstrijd en daarmee toelating

rector worden gevraagd om een onaf-

tot Rousseau, een nieuwe prestigieuze

hankelijke universiteitskrant op te rich-

filosofie-universiteit in de bergen van

ten, wordt de sfeer al snel grimmiger.

Spanje.

Wie trekt er eigenlijk aan de touwtjes op
Rousseau?

JOAN DE RUIJTER

is docent filosofie

op het 4e Gymnasium in Amsterdam en

Daar gaat een nieuwe wereld voor haar
open. Ze raakt bevriend met de tegen-

Joan de Ruijter schreef een filosofische

schrijfster. Lupus is haar debuut. Deze

draadse Charles en de openhartige Bul-

thriller voor jongeren die doet denken

roman sluit aan bij het nieuwe filosofie-

gaars-Turkse Sinem, en dompelt zich

aan Jostein Gaarder en Donna Tartt.

onderwerp dat vier jaar lang op de havo

onder in het academische leven. Maar al

zal worden gedoceerd: ‘Democratie:

snel ontdekt ze dat er iets broeit…

vrijheid, gelijkheid, voor wie?’

Omslagontwerp: Megan Hoogenboom | Formaat: 14,3 x 21,5 cm | paperback, 468 pag.
prijs: € 17,99 ISBN: 978 90 477 1327 2 | leeftijd: 15 - 99 | NUR: 285 | verschijnt: augustus 2021

geert-jan stams, jan hendriks
en jessica asscher

Handboek forensische orthopedagogiek

Een handboek voor iedereen die
zich bezighoudt met de opvang
en begeleiding van jongeren die
met justitie in aanraking zijn
gekomen.
Een onmisbaar boek voor iedereen die zich met dit
aspect van de zorg bezighoudt.

is hoogleraar

De forensische orthopedagogiek houdt

Voor het eerst in de geschiedenis van de

GEERT JAN STAMS

zich bezig met jongeren die met justitie

orthopedagogiek is deze kennis en er-

Forensische Orthopedagogiek aan de

in aanraking zijn gekomen. In de prak-

varing samengebracht in een handboek

Universiteit van Amsterdam.

tijk blijkt steeds weer hoe belangrijk

dat werkelijk alle facetten van de zorg

JAN HENDRIKS

het is dat deze jongeren goed worden

aan deze jongeren behelst. Een hand-

leraar Forensische Orthopedagogische

begeleid. Het zijn veelal jongens die een

boek dat de pretentie heeft alle betrok-

Diagnostiek en Behandeling aan de

aparte opvoedingsaanpak nodig heb-

kenen goed te informeren over de stand

Universiteit van Amsterdam.

ben. In het hele land is er door werkers

van de wetenschap en de ervaringen in

JESSICA ASSCHER

in het veld, begeleiders en academici

de praktijk.

Forensische Orthopedagogiek aan de

ervaring opgebouwd in de aanpak van

Universiteit Utrecht.

deze groep jongeren.

Formaat 170 x 230 mm | Orthoreeks Hardback | 680 pagina’s | € 49,99
ISBN 978 90 477 12923 | NUR: 848 | Verschijnt: juli 2021 | Reeds aangeboden

is bijzonder hoog-

is hoogleraar

r u i j s s e n a a r s , v a n l u i t, v a n l i e s h o u t
en kroesbergen

Handboek dyscalculie en rekenproblemen
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Een dynamisch ontwikkelingsprobleem

O RT H O

Ruijssenaars, Van Luit, Van Lieshout en Kroesbergen

HANDBOEK

Ruijssenaars, Van Luit,
Van Lieshout en Kroesbergen

DYS CALC U LI E E N
R E K E N P ROB LE M E N
Een Dynamisch ontwikkelingsprobleem
ORTHO Inleidingen, monograﬁeën en leerboeken op het gebied van de orthopedagogiek

Een volledig herschreven
handboek voor professionals die
werken met kinderen die moeite
hebben met rekenen.

HANDBOEK DYSCALCULIE EN REKENPROBLEMEN

Een standaardwerk voor iedereen die met dit aspect
van het onderwijs te maken heeft.

L E M N I S C A AT

is

Dyscalculie is een stoornis die niet in

Sinds de eerste druk van Rekenproblemen

A.J.J.M. RUIJSSENAARS

een enkelvoudig theoretisch kader is te

en Dyscalculie (Ruijssenaars, Van Luit, &

verbonden aan de Rijksuniversiteit

vatten. Het is een dynamisch ontwikke-

Van Lieshout, 2004) is er heel veel ver-

Groningen (na aanstellingen in

lingsprobleem dat vanuit verschillende

anderd in het vakgebied. Er is een grote

Nijmegen, Leuven en Leiden).

en elkaar aanvullende theorieën is te

stroom aan wetenschappelijk onderzoek

J . E . H . VA N L U I T

benaderen. Dit vraagt van de professi-

tot stand gekomen met nieuwe oriënta-

de Universiteit Utrecht (na Nijmegen).

onal in de praktijk om gedegen achter-

ties. Om het overzicht van alle ontwik-

E . C . D . M . VA N L I E S H O U T

grondkennis, niet in de vorm van dog-

kelingen en resultaten te behouden is

werkzaam aan de Vrije Universiteit

ma’s, maar van betrouwbare gegevens

de samenwerkende auteursgroep verder

Amsterdam (eveneens na Nijmegen).

uit empirisch onderzoek die in de eigen

uitgebreid en deze samenwerking heeft

PROF. DR. E.H. KROESBERGEN

beslissingen op bruikbaarheid en toe-

geleid tot een volledig herschreven

is als hoogleraar Orthopedagogiek

pasbaarheid zijn mee te wegen.

handboek over dyscalculie en rekenpro-

verbonden aan het Behavioural Science

blemen.

Institute van de Radboud Universiteit.

Formaat 170 x 230 mm | Orthoreeks Hardback | 550 pagina’s | € 49,99
ISBN: 978 90 477 13975 | NUR: 848 | Verschijnt: juli 2021

is werkzaam aan
is

jongeren milieu actief

naomi klein

en lemniscaat

HOE JE ALLES KUNT

J O N G E R E N . K L I M A A T. N U.

VERANDEREN

Een manifest voor milieurechtvaardigheid
van jongeren van zes politieke partijen
Het kan. Nederland
klimaatneutraal in 2035.

Wetenschappers, journalisten en activisten laten in dit

Klimaatactivisten, jullie zijn aan zet!

boekje zien dat ieder punt
Op initiatief van Jongeren

uit het manifest van levens-

Wat kun je zelf doen om de

van Naomi Klein is een vuri-

Milieu Actief (jma) werd dit

belang is. Er is geen tijd meer

planeet te redden? Niet zo

ge oproep aan jongeren om

manifest opgesteld door zes

te verliezen. Jongeren roepen

veel zou je misschien denken,

met hun wereldwijde kli-

politieke jongerenorganisa-

politici op dit manifest voor

maar niets is minder waar.

maatbeweging een radicale

ties. Samen vechten ze voor

klimaatrechtvaardigheid

Hoe je A L L E S kunt veranderen

omslag te forceren.

een klimaatrechtvaardige

in het regeerakkoord op te

toekomst. Hun toekomst.

nemen.

Met negen actiepunten laten
jongeren zien hoe het anders
kan en moet.

N A O M I K L E I N (Montreal 1970) is journalist, publicist en activist.

Zij werd bekend met het boek No Logo (1999) over de grote macht

Jongeren hebben geen
keus. Politici wel.

van multinationals en geldt als een van de boegbeelden van de beweging die zich verzet tegen de dominantie van het neoliberalisme.

Met bijdragen van: Raki Ap, Robbert Bodegraven, Anne Chatrou,
Rico Disco, Marjan Minnesma, Jelmer Mommers, Jessica den Outer,
Donald Pols, Jaap Tielbeke, Jan van de Venis en Louise Vet.

Omslagontwerp: Marc Suvaal
Prijs: € 4,95 | 112 pagina’s | paperback
NUR: 600 | ISBN: 978 90 477 1375 3
reeds verschenen
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laura gladwin & zoë barker

Een wereld vol lekkers
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Een encyclopedie met meer dan 1000 lekkernijen

met tekeningen van

ZOË BARKER

Een
wereld
vol

Een wereld vol

EEN
ENCYCLOPEDIE
MET MEER DAN

1000

LEKKERNIJEN

L AURA GL ADWIN

volgde een op-

leiding aan Leith’s School for Food and
Wine voor ze als chef-kok ging werken.
Ze ontwierp jarenlang de meest bijzon-

LEKKERS

LEKKERS

L AU R A G L A DW I N • ZO Ë BA R K E R

geschreven door

L AU R A G L A DW I N

dere cocktails en werkt inmiddels als
voedseljournalist voor The Good Food
Guide en helpt topkoks bij het maken
van hun kookboeken. Ze woont in Londen.

L E M N I S C A AT

Het boek voor alle foodies, en dat
iedereen in een foodie verandert
Geef je ogen de kost in dit verrukkelijke

de meest uiteenlopende voedselfeitjes

boek over etenswaren, gerechten en

gepresenteerd. Zo ontdek je hoe kaas

ingrediënten van over de hele wereld.

wordt gemaakt, waarom je gaat huilen

Iedere pagina zal het water in je mond

van uien en maak je een reis van boerde-

laten lopen, of je nu fruitsoorten bestu-

rij naar bord.

deert, taartjes bewondert of kijkt hoeillustreert met aquarel

veel soorten pasta en noedels van meel,

De vertaalster van dit boek, Lydia Mee-
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ei en water kunnen worden bereid.

der, is gediplomeerd restaurantkok. Dat

en grafiet en weet ongekende diepte te

proef je aan haar vertaling. Een wereld vol

geven aan portretten en stillevens. Ze

50 spreads, elk met een ander thema,

lekkers is een overheerlijk geschenk voor

woont in Norwich en werkt onder meer

stillen je honger naar kennis van de we-

alle feestdagen, voor kinderen, volwas-

voor Soho House, Liberty of London en

reldkeuken. In hapklare brokjes worden

senen en jezelf.
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