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© Alle teksten en illustraties in dit e-
book zijn eigendom van Marlene Rebel 
en Lucinda Vos, MALU projecten, 
Amsterdam.  

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, doorgestuurd, 
gekopieerd, gepubliceerd, aangepast 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de makers. Dit e-
book mag uitsluitend worden 
gedownload of geprint voor eigen 
gebruik, studie of oefening in de klas. 
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