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"O" Level History of East AfricaQuestion and Answer Approach : Re-printed 2012 with UNEB Past Papers from 1995 Arranged According to
ChapterSolutions to UNEB Past Papers in African Nationalism Since 1997-2008A -level History. Part oneGender Differences in Performance
of Chemistry Practical Skills Among Senior Six Students in Kampala DistrictUniversal-Publishers
Geschiedenis van een problematisch huwelijk in de eerste helft van de 19e eeuw, vanuit het perspectief van de vrouw.
The aim of this study was to determine if there were gender differences in the performance of Chemistry practical skills among senior six girls
and boys in selected mixed secondary schools in Kampala District from February to March 2004. The study participants were drawn from five
mixed secondary schools in the district. A total of fifty students participated, half of them girls and the other half boys. A cross sectional
descriptive research design was used involving both quantitative and qualitative research strategies. The instruments of data collection were
a Chemistry practical test (Quantitative analysis), student questionnaires and in-depth interviews. Questionnaires were filled out by all
students and forty randomly selected students were interviewed by the researcher. The following were the findings: 1. There were no
statistical significant differences between girls and boys in their ability to manipulate the apparatus/equipment, take observation, report/record
results correctly, and compute/interpret/analyze results during the Chemistry practical. 2. Both female and male students perceived
interpreting/analyzing results to be the most difficult skill to perform, whereas manipulation of apparatus/equipment was perceived to be the
easy skill to perform during Chemistry practical by both gender. 3. Girls had a poor self-confidence in their ability to perform Chemistry
practical, as most of them (90%) believed that boys are better than them. Although girls performed slightly better than boys overall, the skills
in which boys performed slightly better than girls in recording/reporting results correctly, and computing/interpreting/analyzing results,
contributed a higher percentage in the assessment of Chemistry practical examinations by the UNEB examiners. Hence, it may be the reason
why boys perform better than girls in UNEB Chemistry practical examinations, and in 'A' Level Chemistry examinations generally. The
recommendations were that Chemistry teachers in 'O' Level should make sure that students are taught mole concept, volumetric analysis and
Ionic Chemistry, and balancing equations early enough so that both girls and boys are able to compute/interpret/analyze results. Also, further
research should be done on gender and Chemistry practical skill performance, considering qualitative analysis practical for both 'O' and 'A'
Level, so that more knowledge is gained about the effect of gender on performance of Chemistry practical skills.
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.
In ‘Sinaasappels zijn niet de enige vruchten’ vertelt Jeanette Winterson het semiautobiografische verhaal van een jeugd onder invloed van
godsdienstig fanatisme. Als baby wordt Jeanette geadopteerd door een echtpaar uit het industriële Noorden van Engeland. Haar
adoptiemoeder is een oerconservatieve kerkganger; Jeanette wordt streng opgevoed en voorbereid op een leven als zendeling. Op
zestienjarige leeftijd besluit ze om haar hart te volgen, laat de kerk en haar familie achter zich en geeft zich over aan de liefde. En passant
ontdekt ze de literatuur.

Kiss me, Hardy. Kiss me, quick. Het heroïsche verhaal over de bijzondere vriendschap tussen twee meisjes in de Tweede
Wereldoorlog. 11 oktober 1943. Een Brits spionagevliegtuig stort neer in bezet Frankrijk. Aan boord zijn twee jonge vrouwen: een
piloot en een spion. Een van hen wordt gevangengenomen, de ander zou kunnen overleven. Wanneer Verity wordt gearresteerd
door de Gestapo weet ze zeker dat haar leven voorbij is. Haar ondervragers stellen haar voor een eenvoudige keuze: ze vertelt de
nazi's alles wat ze weet of ze wordt onmiddellijk geëxecuteerd. Om tijd te rekken begint Verity te schrijven. Niet om los te laten wat
ze weet, maar om vast te leggen wat ze heeft meegemaakt. Hoe ze bevriend raakte met Maddie en waarom ze haar achterliet in
het gestrande vliegtuig. Met elke streek van haar pen vecht Verity voor haar leven.
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen Sophie Mol naar Ayemenem kwam, is maar een van de vele manieren om de
zaak te bekijken. Je zou evengoed kunnen stellen dat het allemaal duizenden jaren geleden begonnen is. Je zou kunnen stellen
dat het is begonnen lang voordat het christendom aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde als thee uit een theezakje. Dat
het echt is begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden. De wetten die bepalen van wie je moet houden, en hoe. En
hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus Rahel komen ter wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op in het ouderlijk
huis van hun mooie en mysterieuze moeder Ammu, dat zij delen met hun gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige
grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun veelbelovende oom Chacko. De
familie is ondernemend en welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de Verschrikking, het rampzalige
voorval waardoor Estha en Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor
jaren uit het oog verliezen. Het is deze tragedie die de familie als een lange slagschaduw blijft achtervolgen. In De God van Kleine
Dingen ontrafelt Arundhati Roy op een verrassende, vitale en diepzinnige manier de geschiedenis van twee bijzondere kinderen
die een onbevattelijk geheim met zich meedragen. Arundhati Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine
Dingen, die in meer dan veertig talen werd vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze vijf non-fictieboeken. In
2017, twintig jaar na haar grootse debuut, verscheen haar tweede roman, Het ministerie van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
Een groepje Engelse kunststudenten onder leiding van een kunstenaar-chirurg wordt geconfronteerd met de gruwelen van de
Eerste Wereldoorlog.
De weg der geesten is de weg naar het front, waarvan een groot aantal soldaten niet levend terugkeert. En degenen die wél
overleven, zullen nooit meer dezelfde zijn maar als ‘geesten’ verder moeten. Verward, gebroken en verraden. Billy Prior gaat in
1918 opnieuw naar het front, nadat hij in therapie is geweest om een eerder trauma te verwerken. Derde deel van de Weg der
geesten-trilogie.
The first in a two-volume set of selected papers presented at the 3rd Pan-African Conference on Reading for All, in Kampala,
Uganda. This volume considers literacy within the formal education system in Africa, bringing international perspectives to the
topic. It documents programs that are working to improve practices and the teaching of reading in schools and literacy in more
than one language, presenting case studies from Tanzania, Uganda, Zambia, and Nigeria. It addresses the subject of developing
culturally appropriate educational and literacy materials, particularly in African languages. The final section considers more
esoteric debates about cultural barriers to reading and the development of a reading culture, and the cultural differences in reading
and interpretation of literary texts.

De Ier Willie Dunne is nog maar net achttien jaar als hij zijn verloofde Gretta verlaat om in Vlaanderen met het Britse
leger mee te vechten in de bloedige strijd die later de Eerste Wereldoorlog zou gaan heten. Tijdens zijn verlof breekt in
Dublin de Paasopstand tegen de Engelsen uit. Willie sympathiseert met de opstandelingen en haalt zich daarmee de
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woede van zijn vader op de hals. Ook Gretta breekt met hem, nadat ze erachter is gekomen dat hij zich in Vlaanderen
heeft misdragen. Verteerd door twijfel en verdriet keert Willie terug naar de loopgraven. Hij vecht voor zijn leven in een
oorlog die slechts verliezers kent.
Rechercheur Alex Cross wordt achtervolgd door zijn verleden... Zijn oude aartsvijand, een gevaarlijke crimineel met
gruwelijke daden op zijn geweten, heeft het nog steeds op Alex gemunt. Maar ondanks alle levensgevaarlijke
bedreigingen, stort Alex zich op een nieuwe moordzaak, die zelfs hem de stuipen op het lijf jaagt. Een koelbloedige
seriemoordenaar laat al zijn slachtoffers achter met bijtwonden en zijn volledig leeggebloed. Is dit het werk van een
maniak die denkt dat hij een vampier is? Cross moet snel de dader vinden, want er blijven door heel Amerika nieuwe
slachtoffers vallen... ‘Schepen vergaan’ is het zevende deel in de ‘Alex Cross’-reeks waarin de meester der thrillers,
James Patterson, je bij de eerste pagina weet mee te slepen! De Amerikaanse James Patterson (1947) is een van de
succesvolste auteurs op dit moment met meer dan 300 miljoen verkochte exemplaren en 1 miljoen verkochte e-books
wereldwijd. Maar liefst 114 boeken kwamen op de New York Times bestseller lijst, waarvan 67 op nummer 1 stonden.
Dat is een Guinness World Record! Geen enkele Patterson thriller laat zijn lezers onberoerd, maar zijn bekendste werken
zijn de thriller reeksen over ‘Alex Cross’, verfilmd met Morgan Freeman in de hoofdrol, en de ‘Women’s Murder
Club’-reeks, dat verfilmd is tot serie en in 2007 te zien was op de Nederlandse televisie. In 2015 won Patterson de
Literatuur Award van de National Book Foundation voor zijn inzet om meer Amerikanen aan het lezen te krijgen. Voor
zijn thrillers, maar ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij meerdere prestigieuze onderscheidingen ontvangen,
waaronder de Edgar Award.
Waterland is een aangrijpende bespiegeling over voortplanting en vernietiging, over de tragische neiging tegelijk vooruit
en achteruit te willen. Het gunt een blik in het merkwaardige, koppige karakter van de Engelsen en is bovendien een
boek over bier, paling, de Franse Revolutie, windmolens, moord, liefde, onderwijs, nieuwsgierigheid en - bovenal - over
het kwaadaardige, gezegende element water.
De belangstelling voor het werk van Jane Austen (1775-1817) is de laatste jaren sterk toegenomen. De oude kritiek op
haar centrale thema: hoe een jonge vrouw aan de juiste (welgestelde) man komt om voor het vreselijke lot van de
verzurende oude vrijster te worden gespaard is verstomd. Met is gaan waarderen hoe briljant zij dit schijnbaar beperkte
thema uitwerkt en hoe kostelijk haar zedenschilderingen van de gegoede middenklasse zijn. Zo is het respect gegroeid
voor haar prachtige stijl, scherpe observatievermogen, haar ironie, humor en levendige pen. Alles vlinderlicht van toon,
met een fijn getekende, bijna onderkoelde bewogenheid en een innemende afkeer van hypocrisie. Ook in Mansfield Park
(1814) komt het via tal van intriges tot huwelijken. Heldin van dit als een detective opgebouwde verhaal is de jonge,
timide en kwetsbare Fanny Price, dochter van behoeftige ouders, die opgroeit in het gezin van haar oom Sir Thomas
Bertram, bezitter en bewoner van Mansfield Park. Het lijkt een sprookje, want Fanny krijgt inderdaad haar droomprins en
wordt hierdoor meesteres op Mansfield Park en de geliefde en gewaardeerde steunpilaar van de familie. Maar de grote
onderstroom van deze prachtige roman die als de meest diepzinnige van Austens oeuvre geldt bestaat uit het
fascinerende tijdsbeeld dat zij tekent: Engeland in de jaren 1811-1813, toen het leven van de "landedgentry" nog in
scherper contrast stond tot de elegante maar oppervlakkige "London style" waarvan Beau Brummel een exponent was.
Een korte periode waarin waarden tegen elkaar worden afgemeten, aan de vooravond van Waterloo
Dé grote Amerikaanse roman over de Eerste Wereldoorlog In zijn semi-autobiografische roman uit 1929 vertelt Ernest
Hemingway het onvergetelijke verhaal van een Amerikaanse ambulancechauffeur aan het Italiaanse front en zijn liefde
voor een Engelse verpleegster. Tegen de achtergrond van de onverbiddelijke oorlog schetst Hemingway een portret van
hun onmogelijke liefde met een intensiteit die ongeëvenaard is in de moderne literatuur. Afscheid van de wapenen is een
van de allermooiste anti-oorlogsromans ooit geschreven. Met deze herziene uitgave is Hemingways meesterwerk nu
voor het eerst sinds 25 jaar weer verkrijgbaar in het Nederlands. Jan Vantoortelboom, auteur van Meester Mitraillette,
schreef er een voorwoord bij.
This study examines educational development and progress during the pre-colonial days and how it naturally led to the
establishment of Western education in Uganda. It also discusses how Ugandans have struggled to use Western education with
some readjustments after 1962 to solve theireconomic, political and social problems. The desire for western education continues
to grow. The book looks at the sympathetic response of government, and its efforts to formulate policies and theories to fulfill its
pledge to provide elementary education for all young people.
Dat hebben we gehad behoort tot de absolute hoogtepunten uit de literatuur over de Eerste Wereldoorlog. Dichter Robert Graves
beschrijft zijn persoonlijke ervaringen aan het front, die tekenend zijn voor de Britse soldaten in de Franse en Vlaamse loopgraven.
Behalve een verslag van het oneindig bloedvergieten, de wanhoop en de heuse gekte in het slijk van de loopgraven, is het boek
een weergaloos tijdsdocument van de jaren na de oorlog, van 1918 tot 1929. Graves, die Engeland in 1927 de rug toekeerde,
geeft een uiterst venijnige kritiek op talloze politieke en literaire figuren uit zijn omgeving. Hij neemt niet alleen afscheid van de
valse heroïek die de officiële oorlogspropaganda typeert, maar ook van Engeland en alles waar dat voor staat. Dat hebben we
gehad, waarin Graves zijn verbeelding van de loopgravenoorlog geeft, groeide uit tot een onomstreden klassieker
In deze Pulitzer Prize-winnende roman vertelt Celie, een arme zwarte vrouw, haar levensverhaal. Vanaf haar veertiende, toen ze
werd misbruikt door haar vader, tot en met haar huwelijk met `Mister , een wrede man die haar leven ondraaglijk maakte. De
ontdekking dat hij jarenlang brieven van haar zusje voor haar achterhield en de liefde en eigenwaarde die ze eindelijk vond bij
haar vriendin Shug, gaven haar de kracht om terug te vechten.
Brazil has undertaken affirmative action in its universities on an unprecedented scale. An expert group of international scholars
puts the new policies in historical, political, and legal context; evaluates their outcomes for students and universities; and
demonstrates that the policies have been successful in addressing racial inequality.
This title explores an area of tertiary education that is currently understudied; this is the extent and nature of differentiation and
articulation in African tertiary education systems. The overall finding is that the binary system is dominant, characterised by
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universities and polytechnics as distinct types of institutions. Differentiation is clearly evident in Africa. However, though varied in
nature and extent, the differentiation is mostly horizontal as opposed to vertical. Articulation, on the other hand, seems to be in its
infancy as some universities, in their admission requirements, d.

Na een verboden liefdesverhouding blijft een jonge Brit in Frankrijk, waar hij tijdens de Eerste Wereldoorlog in de hel van
de loopgraven terechtkomt.
De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting van Oregon State met beklemmende
discipline. De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie.
Haar strikte regime wordt verstoord door de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek
geworden is om kans te maken op een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de patiënten hun
dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken
over het figuur van de Big Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd
uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar
ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. In de soms
onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed
en kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een van de grootste, meest
indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.
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