JORDANIE
Geschonden door Souad
ISBN 90-6974-500-3
Souad werd geboren in een dorpje op de Westelijke Jordaanoever in Jordanië en groeit op in een
gezin waar haar brute vader de scepter zwaait. Nadat ze op zeventienjarige leeftijd verliefd wordt en
tot haar grote schrik zwanger wordt, wordt er door haar ouders geen moment geaarzeld: Souad heeft
de familie onteerd en moet sterven. Op een onverwacht moment overgiet haar zwager haar met
benzine en steekt haar in brand. Zwaargewond weet ze te vluchten, waarna ze door dorpelingen naar
het ziekenhuis wordt gebracht. Maar zelfs in het ziekenhuis is zij niet veilig. Haar moeder probeert de
eer van de familie alsnog te redden. Saoud overleeft ook deze aanslag en vlucht naar het buitenland.

Ik woonde in een grot door Marguerite van Geldermalsen
ISBN 90-458-5092-3
“Waarom jullie vannacht niet bij mij logeren – in mijn grot ?” vroeg de Bedoeïnen. Hij werd helemaal
enthousiast bij het idee. En wij waren uit op avontuur. Zo begint het verhaal van Marguerite van
Geldermalsen waarin zij vertelt hoe zij de vrouw werd van de souvenirverkoper uit Jordanië,
Mohammad Abdallah Othman. Ze leerde hem kennen tijdens een wereldreis die ze samen met een
vriendin maakte. Marguerite en Mohammad werden verliefd, trouwden en namen hun intrek in een van
de eeuwenoude grotten van Petra. Hun huis was tweeduizend jaar oud, uitgehakt in de rode
rotswand. Marguerite werd er de lokale verpleegkundige, maar leidde verder het leven van elke
Bedoeïenvrouw: ze kookte boven open vuur, haalde water met de ezel en dronk zoete, zwarte thee in
de schaduw van een geitenharen tent. Ze danste mee tijdens huwelijksfeesten en ontbeet buiten,
zittend op de rotswand bij het licht van de opkomende zon. Ze kreeg drie kinderen en was volmaakt
gelukkig. Aan dit exotische sprookje kwam pas een eind toen Mohammad overleed, na ruim twintig
jaar huwelijk.

