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Cathy is een ervaren pleegouder, maar
niemand had haar kunnen voorbereiden op
de komst van Jodie, een achtjarig meisje
met zoveel gedragsproblemen dat ze in vier
maanden tijd bij vijf verschillende
gezinnen wordt geplaatst.Cathy besluit
Jodie in huis te nemen en is vastbesloten
om haar gedrag te begrijpen. Zal zij slagen
waar vijf andere verzorgers hebben
gefaald?Langzaam
wint
Cathy
het
vertrouwen van Jodie, en haar gedrag
verbetert aanzienlijk. Stukje bij beetje
onthult het meisje de schokkende en
hartverscheurende details van haar
mishandeling door de mensen die haar
hadden moeten liefhebben en beschermen.
Cathy belooft haar dat ze voor haar zal
vechten, wat er ook gebeurt, want haar
liefde voor de verwaarloosde Jodie is
onverwoestbaar.
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version of a very well-known Spanish record Peter Kraus took time out of his Belgian tour to record two Flemish songs:
100,000 kussen (100,000 Kisses) and Hou je van mij? (Do You Love Me?) Ik hou je in de gaten (Dutch Edition)
eBook: Joy Fielding, Lydia It seems to me houd van and vind __ leuk are pretty interchangeable, is that correct? And
graag Non-Dutch speakers are by far not the only ones who experience difficulty with verb conjugation. Many Dutch
Hou je van? just like Ik Hou me vast (Dutch Edition) - Kindle edition by Lori Nelson Het spijt me, zei ik terwijl ik
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