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Hoe Leen ik een Boek?
1. Blader door de catalogus en kies een Boek.
2. Registreer uzelf bij de balie van de bibliothecarissen om een boek te lenen
3. Een van de vrijwilligers zal u voorstellen aan het Menselijk Boek! U heeft 20-30 minuten
met het Boek te besteden.
Als u vragen heeft of er zijn onduidelijkheden, zijn er vrijwilligers aanwezig om te helpen!
Aarzel niet om ze te benaderen.

How to Borrow a Book?
1. Read through the Catalogue and choose a Book
2. Register at the Librarians’ desk to take a Book on loan.
3. One of our volunteers will introduce you to the Human Book you have requested! You
have 20-30 minutes with each Book.

If you have any queries, the Librarians and volunteers are here to help! Feel free to
approach them.
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Regels voor het Lenen
1. Alleen geregistreerde lezers die de
regels van de Human Library accepteren
en opvolgen mogen een Boek lenen.
2. De Human Library is gratis.
3. Als het Boek dat u wilt lenen op dat
moment niet beschikbaar is, kies dan een
ander Boek, of wacht op een moment dat
het Boek wel beschikbaar is.
4. Boeken kunnen niet gereserveerd
worden.
5. Twee lezers kunnen tegelijk een Boek
lenen, mits ze lid zijn van dezelfde familie.
Bovendien moet het gewenste boek
hiermee akkoord gaan.
6. Er mag een boek tegelijk worden
geleend.
7. Als het Boek dat u graag wilt lenen een
andere taal spreekt, dan kunt u om een
Woordenboek vragen (een tolk).
8. De lezer is verplicht om het Boek in
goede mentale en fysieke staat terug te
brengen. Geweld, vloeken en beledigend
gedrag wordt niet getolereerd. Een lezer
die hier niet aan voldoet wordt
verwijderd van de Human Library.
9. Het Boek mag het gesprek op elk
moment beëindigen als hij/zij het gevoel
heeft dat zijn privacy wordt aangetast of
als de lezer zich onacceptabel gedraagt.
10. Een Boek heeft het recht om een lezer
te weigeren.
11. Iedereen ouder dan 18 jaar mag een
Boek lenen. Lezers onder de 18 moeten
vergezeld zijn door een ouder of
verzorger.

Rules for Borrowing
1. Only registered readers who accept
and comply with Human Library rules
can borrow Books.
2. Human Library is free of charge.
3. If a Book you would like to borrow is
unavailable, please choose another book
or wait until a free session.
4. You cannot reserve Books.
5. Two readers may borrow the same
book at the same time only if they are
part of the same family. However, the
specific Book must agree to this.
6. Only one Book can be borrowed at a
time.
7. If the Book you would like to read is in
a language you do not understand, you
can ask for a dictionary (an interpreter).
8. The reader is obliged to return the
Book in good mental and physical
condition. Violence, swearing and
offensive behavior will not be tolerated.
Any hint of such conduct will entail
expulsion from the Human Library event.
9. The Books are allowed to quit the
conversation at any time if she or he feels
that a reader has overstepped their
privacy or dignity, or if the reader is
behaving unpleasantly.
10. The Books have the right to refuse a
reader.
11. Everyone over the age of 18 may
borrow Books. Readers under this age
must be accompanied by a parent or
guardian.
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Title
HIV

HIV
Transgender

Transgender
Agender

Agender
BDSM

BDSM
Asper Syndroom

Asperger Syndrome
Bekeerde Moslim

Converted Muslim
Oegandese Homoseksuele Vluchteling

Ugandan Homosexual Refugee
Ex-Dakloze

Ex-Homeless
Sjamanistisch genezer

Shamanic Healer
Goth/Straight Edge

Goth/Straight Edge
Dochter van een Lesbienne

Daughter of a Lesbian
Zus van een geestelijke gehandicapte

Sister of a Disabled Child
Voetbal Fanaat

Football Fanatic
Ex-Verslaafde

Ex-Drug Addict
Blind

Blind
Moslim

Muslim

Dictionaries
(interpreters) for all books
are available at your request

Beschikbare Taal

Language Available
English, Nederlands
English, Nederlands
English, Nederlands
English, Nederlands
English, Nederlands
Espanol, English, Nederlands,
Papiamento
English
English, Nederlands
English, Nederlands
Bǎlgarski ezik, English
Deutsch, English
Nederlands, English
English, Nederlands
English, Nederlands
English, Nederlands
Deutsch
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Title
HIV

HIV
Transgender

Transgender
Agender

Agender
BDSM

BDSM

Asperger Syndroom

Asperger Syndrome
Bekeerde Moslim

Converted Muslim
Oegandese Homoseksuele Vluchteling

Ugandan Homosexual Refugee
Ex-Dakloze

Ex-Homeless
Sjamanistisch Genezer

Shamanic Healer

Goth/Straight Edge

Goth/Straight Edge
Moslim

Muslim
Kraker

Squatter
Feminist

Feminist
Politicus

Politician
Getatoeëerd

Tatooed

Veganist

Vegan

Ex-Gedetineerde

Ex-Convict
Christen

Christian

Dictionaries
(interpreters) for all books
are available at your request

Beschikbare Taal

Language Available
English, Nederlands
English, Nederlands
English, Nederlands
English, Nederlands
English, Nederlands
Espanol, English, Nederlands,
Papiamento
English
English, Nederlands
English, Nederlands
Bǎlgarski ezik, English
English, al-‘Arabiyyah
Nederlands, English, France
Espanol, English, Portugues
English, Nederlands
English, Nederlands
Nederlands, English
Nederlands, English
English, Nederlands
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HIV (Vrijdag en Zaterdag)
Als u erachter zou komen dat uw partner HIV heeft, zouden uw
gevoelens dan veranderen? Zou u bang zijn dat u geïnfecteerd
wordt door een collega op de werkvloer? Stel dat u HIV zou
hebben: zou u liefde of een partner vinden? Welke invloed zou
het hebben op intimiteit? Zou u iemand die een relatie heeft
met iemand die HIV heeft als roekeloos beschouwen? Hoeveel
weet u eigenlijk over HIV? Lees dit Boek en kom daar achter.

HIV (Friday and Saturday)
If you would find out that your partner has HIV, would your
feelings change? Would you be scared of being infected by a
colleague in your work place?
If you would have HIV, how would you find love or
partnership living with a virus that may affect intimacy?
Would you consider a person who is in a relationship with
someone who is HIV positive reckless? How much do you
actually know about HIV? Read this Book and find out.
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Transgender (Vrijdag en Zaterdag)
Om je te voelen als een een deel van het ‘andere’ geslacht, is
een manier van leven dat veel vooroordelen met zich
meebrengt. Mensen vragen zich veel dingen af: “Wat ben je

eigenlijk, man of vrouw? Wat is je seksuele geaardheid? Hoe
zeker ben je van wat je voelt?“ Onder andere wordt hun
geestelijke gezondheid in twijfel gebracht. Als u nooit de kans
heeft gehad om deze vragen te stellen, dan is nu de juiste tijd
om dit te doen.

Transgender (Friday and Saturday)
To feel and become part of the ‘other’ gender is a journey
that faces plenty of prejudices. Many things are questioned
by others: “What are you, female or male? What is your

sexuality? How sure are you of what you are feeling?”

Amongst other things, even their sanity might be
questioned. If you have never had the chance to ask these
questions, now is the time.
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Agender (Vrijdag en Zaterdag)
Als u denkt; “dit moet aseksualiteit zijn”, bedenk dan dat –
geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid en seks drie totaal
verschillende dingen zijn. Agenders identificeren zichzelf niet
met het mannelijk of het vrouwelijke geslacht, daarom zien zij
zichzelf als geslachtsloos. Hoe ziet u een agender voor u?
Vrouwelijk? Mannelijk? Geen van beide? Leen dit Boek om
erachter te komen hoe dit Boek zich uitdrukt en zie uw
vooroordelen onder ogen.

Agender (Friday and Saturday)
If you’re thinking “this must be asexuality”, think again –
gender identity, sexual orientation and sex are three very
different things. Agender people don’t identify themselves
with either the male or female gender, and that is why they
consider themselves genderless. How do you imagine an
agender person? Feminine? Masculine? Neither? Find out
how this Book expresses zir gender, and challenge your
prejudices.
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BDSM (Vrijdag en Zaterdag)
Bondage en Discipline, Dominantie en Onderwerping,
Sadisme en Masochisme: het pre 50 Shades of Grey-tijdperk,
deze erotische uitingen waren bijna ‘onzichtbaar’ voor het
grootste deel van de samenleving. Momenteel staat de BDSM
gemeenschap in de schijnwerpers: meer mensen zijn
geïnteresseerd in ‘hoe het werkt’... maar de bestseller 50
Shades of Grey zou niet uw enige informatieve bron moeten
zijn. Leen dit Boek om erachter te komen wat het eigenlijk
betekent om ‘dominant’ of ‘onderdanig’ te zijn en kom
erachter of uw stereotypen met betrekking tot BDSM juist
zijn.

BDSM (Friday and Saturday)
Bondage and Discipline, Domination and Submission,
Sadism and Masochism: pre-50 Shades of Grey-Era, these
erotic practices were almost ‘invisible’ to the mainstream.
Today, the BDSM community is in the spotlight: more people
are interested in finding out ‘how it works’… But the
bestseller 50 Shades of Grey should not be your source of
knowledge. Take this Book on loan to understand what it
actually means to be a ‘dominant’ or a ‘submissive’ and
clarify the stereotypes you might associate with BDSM.
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Asperger Syndroom (Vrijdag en Zaterdag)
Het Asperger syndroom is een van de vele autistische aandoeningen.
Het lastig vinden om te communiceren met andere mensen, moeite
hebben om empathie te tonen en het herhalen van dezelfde
bewegingen, zijn voorbeelden van eigenschappen die geassocieerd
worden met dit syndroom. Veel mensen zien Asperger zoals het wordt
afgebeeld in de media en films. “Als mensen weten dat ik Asperger

heb, gaan ze er automatisch van uit dat ik in mij op een bepaalde
manier gedraag en dat ik slecht ben in bepaalde dingen. Of ze vragen
mij of ik me precies zo gedraag als een karakter die ze kennen uit een
film met een bepaalde, buitengewone eigenschap.” Kom er achter
wat het betekent om te moeten leven met het Asperger syndroom
door in gesprek te gaan met dit Boek over bijvoorbeeld de
vooroordelen waar hij mee moet leven.

Asperger Syndrome (Friday and Saturday)
Asperger syndrome is one of many autistic disorders. Having
problems communicating with other people, not being able to show
empathy and engaging in repetitive movements are some of the
typical characteristics associated with this syndrome. Many people
imagine Asperger's as it is portrayed in the media and movies. “When

they know I have Asperger’s, people automatically assume that I will
behave in a certain way and be really bad at certain things. Or they
ask me if I’m like a movie character they know that has an
extraordinary skill.” Find out for yourself what it means to live with
Asperger syndrome by conversing with this Book about the
prejudices he faces.
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Bekeerde Moslim (Vrijdag en Zaterdag)
Ondanks de vele negatieve westerse opvattingen over de
Islam: wat zijn de redenen voor iemand om zich te bekeren
tot Moslim?
“Hij is waarschijnlijk gehersenspoeld door zijn partner.”
“Ze draagt waarschijnlijk een hoofddoek omdat ze daar toe
wordt gedwongen.” Als u deze gedachte associeert met het
bekeren tot de Islam... zult u verast worden door dit Boek.

Converted Muslim (Friday and Saturday)
Despite the negative Western view of Islam, what are the
reasons for someone in our society to decide to become a
Muslim?
“He has probably been brainwashed by his partner.”
“She probably wears the hijab because she’s being forced
to.” If you associate these thoughts with converting to
Islam… you will be surprised with this Book’s journey.
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Oegandese Homoseksuele Vluchteling
(Vrijdag en Zaterdag)
Je eigen land moeten verlaten vanwege je seksualiteit is op
zich al verschrikkelijk. Als je vervolgens in je nieuwe land weer
met vooroordelen te maken krijgt omdat je een Afrikaanse
vluchteling bent, dan wordt het er niet makkelijker van. Als u
gelooft dat homoseksualiteit onnatuurlijk en erg ‘vrouwelijk’
is, of u gelooft dat asielzoekers hun gastland uitbuiten
doormiddel van een makkelijke uitweg... dan moet u zeker de
tijd nemen om dit Boek te lezen.

Ugandan Homosexual Refugee
(Friday and Saturday)
Having to leave your own country because of your sexuality
is awful, and facing prejudice in your new ‘home’ for being
an African refugee does not make it easier. If you believe that
homosexuality entails being unnatural and very ‘feminine’,
or you believe that refugees take advantage of the host
country by taking an easy way out… have a conversation with
this Book.
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Ex-Dakloze (Vrijdag en Zaterdag)
Stel je een man voor; die een mooie auto bezat, een
verwarmd huis en zelfs een ijsmachine. Stel je nu voor dat hij
alles verliest en dat hij op de straat moet leven. Veel mensen
denken dat de voornaamste redenen van het dakloos zijn te
maken hebben met verslavingen aan alcohol of drugs. Maar
wat als dit niet het geval is?
“Daklozen zijn zo onstabiel, dat ze vaak niet meer terug
kunnen komen in hun oude leven.” Zou uw kijk op een
persoon veranderen als u wist dat hij of zij dakloos is
geweest? Denkt u dat hun verleden omschrijft wie hij of zij nu
is? Kom uw vooroordelen tegen die u misschien heeft ten
opzichte van dit Boek en voer een verhelderend gesprek.

Ex-Homeless (Friday and Saturday)
Picture a man who owned a fancy car, a heated home, even
an ice dispenser. Now picture him losing it all and having to
live on the street. Many people assume that the main
reasons for being homeless is related to addictions to
alcohol or drugs. But what if they weren't?

"Homeless people are so unstable they won't be able to get
back on their feet". Would your perception of a person
change if you found out they had been homeless? Do you
think their past is what defines them nowadays? Face the
prejudices you may have against this Book and have an
enlightening conversation.
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Sjamanistisch genezer
(Vrijdag en Zaterdag)
Vaak worden helers geassocieerd met een cult, oplichterij of
overtuiging gebaseerd op bijgeloof. Een heler zijn is vaak
verwarrend in de hedendaagse samenleving. Om te
beginnen, wat is helen precies? Hoe gaat een sjamaan te werk
en heeft het ook werkelijk effect? Kom er achter wat het
allemaal betekent voor dit Boek, waarom hij gelooft dat het
bestaat en de rol die het speelt in zijn leven.

Shamanic healer (Friday and Saturday)
Often healers are associated with cults, scams and obscure
beliefs based on superstition. Being a healer is often
confusing in contemporary society. To start off, what is
healing exactly? How do shamans work with it and does the
healing work? Find out what healing means to this Book, why
he believes it exists and its role in life.
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Gothic (Vrijdag en Zaterdag)
Een Gothic wordt vaak gezien als agressief, satanistisch, asociaal
en soms zelfs als een ‘heks’.
“Als een Gothic veroordelen veel mensen mij puur op basis van

mijn uiterlijk en word ik vaak als gevaarlijk, verdacht of eng gezien
vanwege mijn kleren “.

Goth (Friday and Saturday)
Being a Goth might be associated with being aggressive,
satanic, anti-social and even a "witch".

"As a Goth, a lot of people judge me entirely based on my
appearance and see me as dangerous, unreliable, scary due to
my clothes.”
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Dochter van een Lesbienne (Vrijdag)
Wat als een van uw ouders u zou vertellen dat, na 30 jaar
huwelijk, hij/zij verliefd is geworden op iemand van hetzelfde
geslacht? Zou u moeite hebben met de gedachte dat hij of zij
waarschijnlijk altijd al homoseksueel is geweest?
Alsof het niet al moeilijk genoeg is om met deze vragen om te
moeten gaan, wordt u ook nog geconfronteerd met
vooroordelen en meningen van buitenaf. Bent u
geïnteresseerd in de beleving van een dochter in deze
situatie, leen dan dit Boek.

Daughter of a Lesbian (Friday)
How would you feel if one of your parents would tell you,
that after 30 years of marriage he/she fell in love with
someone of the same gender? Would it trouble you to think
that he/she has always been homosexual?
As if dealing with these questions within a family isn’t
confusing enough, having to be confronted with prejudices
and opinions from the outside community makes everything
more difficult. If you are interested in hearing the point of
view of a daughter who has been in such a situation then
take this Book on loan.
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Zus van een geestelijk gehandicapt kind
(Vrijdag)
Leven met een familielid die geestelijk gehandicapt is
betekent dat opgroeien meer verantwoordelijkheden met
zich mee brengt dan voor de meesten. Ook moet een kind
moet vaak sneller volwassen worden. Het kan ook betekenen
dat er op school over gepest wordt. Mensen vergeten vaak
dat staren en medelijden tonen tegenover iemand met een
geestelijke handicap zeer grote invloed kan hebben op de
mensen die altijd aan hun zijde zijn.

Sibling of a mentally disabled child (Friday)
Living with a family member who is mentally disabled means
growing up with more responsibilities than others and
having to mature much faster. It can also mean to be bullied
in school and be left out. People often forget that staring and
pitying those with a disability in public, has an immense
impact on those who are always by their side.
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Voetbal Fanaat (Vrijdag)
”Die dronken, agressieve en roekeloze voetbal fanaten
veroorzaken ieder weekend problemen”. Sommige mensen
denken dat uitzinnige voetbal fanaten extremisten zijn;
radicalen die gewelddadig en respectloos zijn in het algemeen
en gevaarlijke criminelen. Denkt u dat alle voetbal fans
hooligans zijn? Denkt u dat het zijn van een voetbal fanaat
wordt gerelateerd aan een van deze gedachten? Als het
antwoord op een van deze vragen ‘ja’ is, leent u dan dit Boek
om meer te weten te komen.

Football Fanatic (Friday)
"Those drunk, aggressive and reckless football fans are
always causing trouble on the weekends". Some people
believe that Ultra-football fans are extremists; radicals who
are violent and disrespectful in general, dangerous
delinquents. Do you think that football fans are all
hooligans? Do you think that being a football fanatic is
related to any of these thoughts? If so, you can check this
Book out and find out more.
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Ex-Verslaafde (Vrijdag)
Een man met een stabiele baan. Een man met een stabiele
baan die toevallig een ex-verslaafde blijkt te zijn. Geeft dit
laatste detail jou een ander beeld van wie hij vandaag is?
Mensen met een moeilijk verleden waar drugs bij betrokken
was krijgen vaak zelfs na het opnieuw integreren in de
amenleving te maken met vooroordelen. Denkt u “eens een
drugsgebruiker, altijd een drugsgebruiker”? Zou u het moeilijk
vinden een exverslaafde te vertrouwen? Leen dit Boek en
confronteer uzelf met uw vooroordelen.

Ex-Drug Addict (Friday)
A man with a stable job. A man with a stable job who
happens to be an ex-drug addict. Does this last detail change
your perspective of who he is today? People who have
experienced a tough past involving drugs but have
integrated into society still face prejudices today. Do you
think that "once a drug user, always a drug user"? Would you
have difficulties trusting an ex-drug addict? Take out this
Book and face your prejudices.
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Blind (Vrijdag)
U ziet iemand oversteken en het valt u op dat ze een witte
stok gebruiken. “Oh, die moet ik helpen”. Waarom zou u
automatisch er van uit gaan dat deze persoon hulp nodig
heeft? Wellicht steekt hij al jaren zelf de straat over, net als u.
Als u denkt dat als u blind bent het precies hetzelfde is als u
uw ogen dicht doet en alles pikzwat ziet, dan moet u horen
wat dit Boek u te vertellen heeft.

Blind (Friday)
You see someone crossing the street and you realize they’re
using a white cane. “Oh, I must help him.” Why would you
automatically assume he needs help? Perhaps he’s been
crossing streets just like you for years. If you think that being
blind equals closing your eyes and seeing complete
darkness, hear what this Book has to tell you.
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Moslim (Vrijdag en Zaterdag)
In de media worden Moslims vaak gezien als een groep
mensen die geloven in een ‘kwade’ religie, die niet-Moslims
vaak buiten sluiten. Als u denk dat geslotenheid en
intolerantie diep gewortelde eigenschappen zijn van Moslims,
ga dan in gesprek met dit Boek.

Muslim (Friday and Saturday)
In the media, Muslims are often characterized as a
homogenous group of people believing in an ‘evil’ religion,
who excludes those not part of it. If you think closemindedness and intolerance are deeply rooted features of
people who believe in Islam, have an interesting
conversation with this Book, and tackle the stereotypes and
prejudices you may have.
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Kraker (Zaterdag)
“Die vieze krakers. Ze nemen gebouwen over, vernielen ze,

feesten en nemen veel drugs. Daarna trekken ze verder naar
het volgende verlaten gebouw. Ze denken niet aan de
samenleving te hoeven bijdragen en geloven in anarchie.” U
heeft er waarschijnlijk nooit bij stilgestaan dat er misschien een
reden of een systeem achter het kraken zit. Kom er achter
waarom dit Boek heeft besloten om te kraker te worden, hoe de
gemeenschap is en waar ze voor staan.

Squatter (Saturday)
“Those dirty squatters. They take buildings, trash them, party

and take a lot of drugs. And then they’re on to the next
abandoned building. They hide behind their values and
demonstrate aggressively. They care not about contributing
to society and believe solely in anarchy. The punks.” You’ve
probably never thought that there may exist reasoning or a
system behind squatting. Do you know that a diversity of
people choose to squat? Get to know what their daily life is
like. Find out why this Book has chosen to squat, what the
community is like and what they stand for.
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Feminist (Zaterdag)
Het ‘F’ woord. Een liberaal, grote radicaal die zich niet scheert,
bh’s verbrand en een ‘mannen-hater’ is. Ziet u feministen als
boze vrouwen die geloven in de vrouwelijke superioriteit?
Denk u dat feminisme achterhaald is in onze huidige
maatschappij omdat er geen seksisme meer is? Is het
feminisme alleen voor vrouwen? Als u denkt dat een van deze
ideeën waar zijn, leent u dan vooral dit Boek en zie uw
vooroordelen onder ogen.

Feminist (Saturday)
The F word. A liberal, crazy radical who never shaves, burns
bras and is a ‘man-hater’. Do you believe that feminists are
angry women, who believe in female superiority? Do you
think that feminism is out-dated in our society because there
is no more sexism? Is feminism exclusive for women? If you
think that any of these ideas are true, make sure to take this
Book out and face the prejudices you may have.
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Politicus (Zaterdag)
Politici spelen een actieve rol in onze samenleving. Er ontstaat
echter een steeds groter wantrouwen en scepticisme
tegenover hen. Hoe weten we waar politici eigenlijk voor
streven? Denkt u dat ze de waarheid vertellen? Zijn ze
zaakgericht en streven ze naar persoonlijk succes, of streven
ze voor het algemene welzijn van de bevolking?

Politician (Saturday)
Politicians are playing an active role in our society. Yet there
has been growing distrust and skepticism towards them.
How do we know what politicians actually strive for? Do you
think they are telling the truth? Are they business oriented
and self-interested or do they act for the greater good?

25

Getatoeëerd (Zaterdag)
Als u een man met veel tatoeages ziet, zelfs op zijn gezicht, dan
kan het dat dit u afschrikt of intimideert. U vraagt zich misschien
af waarom iemand zoveel tatoeages zou nemen.
“Hij is vast een frequente drugsgebruiker en heeft geen vaste
baan. Hij is waarschijnlijk een gangster en drinkt veel.”
Wellicht heeft u het verkeerd? Misschien is hij erg aardig en
aangenaam en geniet hij elke middag van een rustig kopje thee.

Tattooed (Saturday)
When you see a man with many tattoos, even on his face,
you cannot help but feel a sense of fear and intimidation.
You wonder why someone would tattoo themselves so
extensively.
“He must be a frequent drug user and not have a proper job.
He’s probably a gangster and drinks a lot.”
But perhaps you are wrong. Maybe he is sweet and kind and
enjoys a quiet tea in the afternoon.
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Veganist (Zaterdag)
“Veganisten zijn lastig en ingewikkeld, ze kunnen niks eten.”
Eet toch een burger! – sommige mensen zullen dit roepen,
ervan uitgaand dat veganisten niet alle voedingsstoffen
binnen krijgen die ze nodig hebben. Veel mensen denken dat
veganisten hippies of activisten zijn die constant de
samenleving dwars liggen en andere veroordelen die vlees
eten. Is vegetarisch en veganistisch hetzelfde? Kunt u
begrijpen waarom iemand er voor kiest om geen dierlijke
producten meer te eten? Als u graag antwoord wilt op deze
vragen, of meer wilt weten over het veganisme, twijfel dan
niet om in gesprek te gaan met het Veganistische Boek.

Vegan (Saturday)
“Vegans are complicated, they cannot eat anything." Go eat
a burger! - Some would tell them, assuming vegans don't get
all the nutrients they need. People think vegans are hippies
or activists who are constantly fighting the mainstream and
judging others for eating meat. Is veganism the same as
vegetarianism? Do you want to understand the reasons why
someone would choose to give up animal products
altogether? If you want to find out more, don't hesitate to
have a conversation with our Vegan Book.

27

Ex-Gedetineerde (Zaterdag)
In de gevangenis leven is al moeilijk genoeg, maar het
proberen om je oude leven achter je te laten nadat je weg
bent uit de gevangenis, terwijl je met vooroordelen te maken
krijgt omdat je een ex-gedetineerde bent, is uitputtend. Zou u
iemand die in de gevangenis heeft gezeten een tweede kans
geven? Of denkt u “eens een crimineel, altijd een crimineel ?”
Leen dit Boek en confronteer uw vooroordelen.

Ex-Convict (Saturday)
Being in prison is hard enough, but trying to leave your past
behind you after leaving jail and being haunted by prejudices
for being an ex-convict is exhausting. Would you give a
second chance to someone who’s been in prison? Or do you
think “once a criminal always a criminal ?” Take out this Book
and face your prejudices.
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Christen (Zaterdag)
“Het geloven in God en het lid zijn van een Christelijke

gemeenschap is een ouderwetse gewoonte. Alsof iemand de
Bijbel nog leest! Maak geen afspraken met een Christen op
zondag, want dan is hij/zij de hele dag in de kerk.” Hoeveel
weet u van het Christelijk geloof? Waarom zou een jonge en
leergierige jongen geloven in God, anno 2015? Wordt hij door
zijn geloof belemmerd in zijn manier van denken en
studeren? Als u graag antwoord wilt op deze vragen, leen dan
het Christelijke Boek.

Christian (Saturday)
"Believing in God and being part of the Christian community

is out-dated. As if anyone reads the Bible anymore! Do not
make plans with a Christian on Sunday because they will be
at Church." How much do you know about Christianity? Why
would a young and studious man choose to believe in God
in 2015? Does this faith restrict him in his ways of thinking
and studying? If you would like to hear it from a local
Christian first hand, take out this Book.
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We, the Human Library Groningen-team,
thank our partners for making this
event possible.

31

