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Bij de voorplaat
Op de cover een foto gemaakt door de Nederlandse fotograaf Monique
Velzeboer. Het is een foto uit de serie Ethiopia: Nasrdin en Eyasu, Ethiopië 2010.
Monique Velzeboer behaalde als shorttracker op de Olympische Spelen in
1988 medailles in goud, zilver en brons. Toen ze tijdens een training in 1993
ten val kwam en een dwarslaesie opliep kwam er een abrupt einde aan haar
schaatscarrière. Een opleiding aan de fotoacademie in Amsterdam gaf haar
een nieuwe toekomst als fotograaf. Ze ging portretten fotograferen, onder
andere van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Omdat ze voor
die kinderen iets wilde doen richtte ze de Monique Velzeboer Foundation op.
Opbrengsten van producten die via deze weg verkocht worden gaan naar het
Liliane Fonds.
Op pagina 52 van dit nummer vindt u een interview van het NTR met
Monique Velzeboer.
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