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In zijn zelfgebouwde vliegtuig koos Joost Conijn een route die niemand anders ooit nam. Hij vloog vanuit Europa over
Afrika en bezocht de meest onherbergzame gebieden in het oerwoud. Hij landde op rafelige stukjes asfalt en kreeg eten
en een slaapplaats van de verwonderde mensen voor wie hij zomaar uit de lucht kwam vallen. Overgeleverd aan het
materieel van zijn vliegtuig, aan het humeur van de plaatselijke autoriteiten en aan de elementen, maakte Joost Conijn
een verbijsterende tocht.
The new 4th Edition of the National Guide thoroughly prepares you for an informed grant search. It covers over 1,700 foundations
and corporate direct giving programs with an interest in the field, providing you immediate access to crucial fundraising
information: grantmaker addresses, financial data, giving priorities, contact names and key officials; lists of sample grants; and a
range of indexes. To show you the grantmakers' demonstrated giving interests, the volume includes over 4,400 descriptions of
grants recently awarded to projects and organizations involved in international conservation, ecological research, litigation and
advocacy, waste reduction, animal welfare, and many other related projects.
Op nauwelijks acht uur vliegen hier vandaan heerst een verwoestende epidemie: in Afrika lijden ruim 28 miljoen mensen aan aids. In 28.
Verhalen over aids in Afrika geeft de Canadese journalist en Afrika-correspondent Stephanie Nolen deze mensen een gezicht. Zij schreef 28
ontroerende portretten van 28 aidspatiënten: één voor elk miljoen. 28 miljoen levens die door deze verschrikkelijke ziekte worden verwoest.
Stephanie Nolen sprak met vrouwen die na verkrachting door hun familie zijn verstoten en met kinderen die hun beide ouders aan de ziekte
verloren. Ze reisde mee met een vrachtwagenchauffeur die bij elke truckstop een liefje heeft en ontdekte zo dat vrachtwagenchauffeurs
behoren tot de belangrijkste verspreiders van het virus. Maar ze vertelt ook over mannen en vrouwen die leven tussen hoop en vrees, maar
desondanks blijven vechten en hun dromen proberen waar te maken.
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