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kelen. Ik vond dit erg waardevol. Jorge Tendeiro, thank you for being a

friend and making me feel at home. I would like to thank Tanja and Tam

for being my roommates. I enjoyed the conversations (Tanja’s computer

tips and Tam’s ins and outs of Vietnam). Natuurlijk gaat mijn dank

ook uit naar Hanny Baan voor de goede organisatie en naar José Heesink
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