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OMSCHRIJVING

Waris Dirie werd in de Afrikaanse woestijn geboren, en is altijd een nomade gebleven. Haar werk als
fotomodel en haar tomeloze inzet voor mensenrechten maakten haar over de hele wereld beroemd, maar
toch balanceerde ze jarenlang tussen twee culturen: gevierd topmodel, en toch gediscrimineerd vanwege
haar huidskleur bekend VN-gezicht, en toch door mannen behandeld als prooi wereldberoemd, en
volkomen ontheemd. Als haar tweede zoon Leon ter wereld komt, besluit ze dat ze koste wat kost haar
kind wil geven wat zijzelf nooit gekend heeft: een thuis. Mijn thuis getuigt net als haar vorige boeken van
de vechtlust die Waris eigen is, haar gevecht tegen jaloezie en afgunst, en voor een beter leven. Niet alleen
voor haar eigen zoons, maar ook voor alle vrouwen die niet het geluk hadden te ontkomen aan de
wurgende banden van de onderdrukking. Het resultaat is een intens persoonlijk verslag over strijdlust,
afkomst en moederschap.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Privacyverklaring | copyright Noordhoff Uitgevers and Ambrasoft

Mijn Geloof, Mijn Kerk, Mijn Thuis is een serie bij de KRO. Esmay Janssen verteld over haar eigen weg
naar het geloof en gaat in gesprek met kerkgangers, bezoekers en ...

En is Mijn Pathé natuurlijk ook gekoppeld aan je Pathé Unlimited abonnement en - als je dat wilt - aan je
Facebook-account. ... Pathé Thuis ...
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