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OMSCHRIJVING

Vraag een tropenarts naar zijn of haar belevenissen en er komt een verhaal. Vraag het Adriaan Groen en er
komen er tweeënzestig. Grappige, aandoenlijke, soms hartverscheurende schetsen van het alledaagse leven
in en rond een missieziekenhuis in Tanzania. Verhalen over Afrikanen vooral, maar ook over Malaria, HIV
en Ebola, over slangen en krokodillen, over nonnen en missiepaters, medicijnmannen en magie. Mooie
observaties, schijnbaar als terloops opgetekend, maar met oog voor detail. De soms cynische ondertoon
van Groen kan niet de warmte en betrokkenheid verhullen die hij onmiskenbaar voelt voor het Afrikaanse
continent. Deze uitgave bevat een selectie verhalen uit twee eerder verschenen bundels, aangevuld met nog
niet gepubliceerd werk. Daarmee wordt een tijdsbestek van veertig jaar Afrika bestreken, vanaf de eerste
weken van een jonge, idealistische ontwikkelingswerker tot en met de nadagen van een gepokt en
gemazeld tropendokter. Dat maakt 'Halen en Brengen' tot een must voor iedere Afrika-ganger. Adriaan
Groen (1948) is tropenarts en schrijver. Van zijn hand verschenen tot nu toe twee verhalenbundels en vier
romans.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Halen & brengen. Bruikbare spullen over? Bruikbare spullen kunt u elke werkdag tussen 9:00 en 18:00
bij ons afgeven. Ook hebben we een gratis ophaal service voor al ...

We halen alles op mits het maar schoon, heel & netjes is en dus geschikt is voor een 2e ronde. Natuurlijk
kunt u ook zelf uw goederen langs brengen. Dit is altijd ...

Hier vindt u informatie voor ophalers en wegbrengers.
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