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contacten met de medewerkers en

BOEKENTIP
het project uit te dragen. Er zijn
heel wat mensen die spontaan
acties opzetten, giften doen. Je
kan het project volgen via onze
facebookpagina www.facebook.com/
studionona123.
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van zonnemeisje tot sterrenstof.
Uitgegeven in eigen beheer, 2016, 143
blz., ISBN: 9781616271749. Geschreven
door Karel Francque, met gedichten
van Hilde Verwaeren en illustraties
door Marnix Niemegeers. Te verkrijgen
bij vzw Kinderkankerfonds (prijs: 20
euro, gaat integraal naar Studio Nona).
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