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Aan de Zuidpool
In handen van de taliban 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
aidspati nten:
n 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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Servamus In augustus 2008 worden tien Franse paracommando’s door een talibangroepering in een hinderlaag gelokt en vervolgens gedood. Journaliste Joanie de Rijke
besluit contact te leggen met de daders omdat ze hun kant van het verhaal wil horen. Na een aantal mislukte pogingen komt het op 1 november 2008 uiteindelijk tot een
geheime ontmoeting met de groep van commandant Ghazi Gul. Wat een openhartig interview had moeten worden, ontaardt in een regelrechte nachtmerrie: samen met haar
tolk wordt ze gegijzeld. Zes lange dagen leeft ze in doodsangst, tot – na spannende onderhandelingen over het losgeld – de vrijlating volgt. Joanie de Rijke beschrijft op
aangrijpende en onverbloemde wijze wat haar is overkomen. En ze onthult wat ze tot nu toe voor zich hield: tussen gijzelaar en gijzelnemer ontstaat een band. Geen
vriendschap, maar wel verstandhouding. Geen begrip, maar wel voeling. In handen van de taliban is een diepmenselijk verhaal over onoverbrugbare cultuurkloven en de
kwetsbaarheid van alle betrokkenen.
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