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Bij ROSE stories geloven we in de kracht van het verhaal. Daarom zetten we verhalen uit  

verschillende culturen om in concrete projecten en producten. Hiermee willen we een positieve 

verandering teweegbrengen, ter bevordering van gelijkheid en diversiteit in de samenleving.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van ROSE stories, Beethovenstraat 32, 1077 JH Amsterdam.
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