
Trefwoorden: Vinexvrouwen download gratis pdf, Vinexvrouwenboek pdf gratis, Vinexvrouwen lees online, Vinexvrouwen torrent, Vinexvrouwen
epub gratis in het Nederlands, Vinexvrouwen mobi compleet

Vinexvrouwen PDF

Naima El Bezaz

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: Naima El Bezaz 
ISBN-10: 9789021441863

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1972 KB

http://pdfmonster.space/nl/6321


1

OMSCHRIJVING

Het leven in een vinexwijk verloopt niet altijd soepel. Daar weet Naima El Bezaz, die zelf al bijna tien jaar
in zo'n buurt woont, alles van. In haar autobiografische roman Vinexvrouwen beschrijft ze het wel en wee
van haar gezin in deze typisch Nederlandse nieuwbouwwijk. Als Marokkaanse kijkt zij met een fris oog
naar de Hollandse gewoontes, al speelt er nog iets anders mee: de vinexwijk wordt geleidelijk aan bevolkt
door steeds meer nationaliteiten, wat voor onrust zorgt. Terwijl haar dochtertje op school christelijke
liedjes leert, verbaast El Bezaz zich over de Nederlanders. Ze begrijpt eigenlijk niets van hun eigenaardige
gedrag. El Bezaz neemt de lezer mee naar huis en naar de buren en houdt ons zo een genadeloze spiegel
voor, waarbij de auteur zichzelf bepaald niet spaart.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Vinexvrouwen bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt.

Memoires van een vooroordelende Vinex-fabulant Dat het leven in een Vinex-wijk niet over rozen gaat,
wist Naima El Bezaz (1974) al duidelijk te maken in

In haar roman Vinexvrouwen geeft de schrijfster Naima El Bezaz een gefictionaliseerd en weinig vleiend
beeld van de merendeels autochtone bewoners van een ...
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