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TOFIK DIBI OVER LAAT DE LIEFDE SPREKEN

MAROKKAANS EN HOMO.
IN STILTE LIJDEN IS
VOORBIJ.

€
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Tofik Dibi is Marokkaans en homo. Bij zijn coming out in 2015
zette hij zich schrap voor de haat die hij ongetwijfeld van
mede-Marokkanen
tenslotte

over

vijfendertig

zich

jaar

heen

lang

zou

krijgen.

gehoord

dat

Hij

had

dit

zou

gebeuren.

Maar er gebeurde ook iets anders. Een groepje Marokkaanse
jongeren

op

Urecht

CS

kwam

hem

een

boks

geven.

Een

Marokkaanse taxichauffeur toonde interesse tijdens een rit.
Oud-klasgenootjes

zochten

hem

op

op

social

media

en

revliZ asiL :otoF

stuurden lieve berichten.

Hoe kon dit? Tofik had er altijd heilig in geloofd dat deze
reacties ondenkbaar waren in zijn gemeenschap.

In Laat de liefde spreken gaat Tofik het gesprek aan met zijn
lotgenoten. Het boek is een ongekende duik in de harten en
hoofden

van

queer

Marokkanen

én

hun

familieleden,

Tofik Dibi is bestuursadviseur van de

vrienden, partners en meer. De intieme gesprekken voorbij

stadsdeelvoorzitter van Amsterdam

stereotypen laten zien dat er een stille revolutie gaande is.

Nieuw-West, Emre Ünver. Daarnaast

Queer Marokkanen weigeren nog langer in stilte te lijden en

schrijft hij teksten voor film, tv en

eisen hetzelfde recht op liefde op als ieder ander.

theater. Zijn autobiografische boek
Djinn verscheen in 2015 en is in 2021
ook uitgekomen in de Verenigde
Staten. In 2021 kwam ook zijn eerste

Over Dibi's debuut Djinn:

roman Het Monster van Wokeness uit.
Dibi verwierf nationale bekendheid in

Dibi 'heeft de gave van de terloops vertelde

zijn tijd als Tweede Kamerlid namens

anekdote. [...] Ook zijn dialogen zijn sterk.'

GroenLinks (2006 tot 2012).

Pieter van Os, NRC Handelsblad (4 ballen)

Laat de liefde spreken is zijn eerste
boek bij Bot Uitgevers.

Vanaf 11 oktober in de
bioscoop: EL HOUB
Op 11 oktober is het Coming Out Day. Die dag verschijnt niet
alleen het boek Laat de liefde spreken, maar ook de film EL
HOUB, van regisseur Shariff Nasr en met onder andere Fahd
Larhzaoui en Nasrdin Dchar in de cast. Tofik Dibi was als
adviseur bij het scenario van de film betrokken.

De film en het boek vullen elkaar aan, maar zijn ook volledig
los

van

elkaar

te

publiciteitscampagne

zien
van

het

en

lezen.

boek

Wel

gezamenlijk

zal

de

met

de

distributeur van de film uitgezet en ingekocht worden voor
maximale impact.

HOE HOORT HET EIGENLIJK
ONLINE? JOUW DIGITALE
ETIQUETTEGIDS

€
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Is het oké om een date
uitgebreid te googlen? Wat doe
je als jij je schoonmoeder per
ongeluk een pikant bericht
stuurt? Mag je een match
ghosten? Je kind zit aan tien uur
schermtijd per dag - wat te
doen? Kan je echt geen zakelijke
e-mails via je privémail sturen?
Hoe reageer je als in de familieapp een complottheorie wordt
gedeeld?

Sanne Kanis is auteur en oprichter

Niet appen tijdens het eten is een handige en grappige gids

Aaron Mirck is publicist en schrijver.

voor iedereen die struikelt over de ongeschreven regels in het

Hij publiceerde een dichtbundel over

digitale tijdperk. Aan de hand van digitale ergernissen en

technologie: Dit algoritme deugt niet

ongemakken maken Kanis en Mirck de lezer wegwijs in een

(2021) en managementboek Alles wat

wereld

zelf-

PR-bureaus je niet vertellen (2020).

dating-apps,

Regelmatig schrijft hij opiniestukken

van

feliciterende

videobellen,

dickpicks,

LinkedIn-posts,

schermtijdoverdosis,

TikTok-dansjes,

teleurstellende

uitgeknepen

flitsbezorgers

en

irritante

groepschats.

van Abel Entertainment: een
podcastbedrijf dat een schermloos
alternatief biedt voor kinderen en
families. Kanis had een wekelijkse
column in Het Financieele Dagblad
over technologie, publiceerde de
roman De bubbel (2019) en een
columnbundel Digitale Dilemma’s: hoe
technologie ons leven beïnvloedt
(2022). Eerder werkte ze op
strategische posities voor Google,
Spotify en Booking.com.

over technologie, onder meer in NRC,
het Parool, de Telegraaf en Elsevier.
Eerder werkte hij als journalist, als

Ongemakken en onzekerheden behoren tot het verleden met

tekstschrijver voor tech-bedrijven en

deze

als co-founder van tech-startup

praktische

omgangsvormen

en
op

geestige
het

gebied

handleiding
van

werk,

voor

digitale

familie,

liefde,

Presscloud.

vrienden, opvoeding en privacy. Ideaal voor de collega die
te

laat

inbelt

op

Zoom-calls,

de

vriend

die

elke

maaltijd en wielrenrit post, de zus die al haar dates ghost en
de buurman die zijn kindjes als influencer in de dop opvoedt.

prodsnemlE einahpetS :otoF

steeds

EERLIJK, HAALBAAR &
CONCREET.
EEN VLAMMEND BETOOG VOOR
EEN NIEUWE KIJK OP GROEI.

€
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Stel je voor: een Nederland dat binnen de grenzen van de

Paul Schenderling is econoom bij

aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer

Berenschot. Hij geeft advies over

voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste

sociale en ecologische vraagstukken

Nederlanders intact blijft. Een land waarin mensen gelukkiger

en publiceert daar regelmatig over.

worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben.

Hij is auteur van Bloei en groei (2015)
en co-auteur van Hoe handel ik eerlijk

Er is leven na de groei laat zien
hoe dit kan, op een haalbare
en betaalbare manier en in
korte tijd.

namruuhcS paaJ :otoF

(2021).

Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt het boek je
mee naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele
concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van

Schenderling schreef het boek in

de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en

nauwe samenwerking met

Schrijverscollectief Postgroei. De

mobiliteit. Ook laat het boek zien wat deze veranderingen
praktisch

betekenen

voor

jouw

dagelijkse

leven:

in

je

leden van het collectief zijn lid van elf

huishouden, je werk en je leefomgeving.

verschillende politieke partijen,
waarmee ze het brede braadvlak van

Nu steeds meer auteurs
stoppen met groei bepleiten, is
dit het eerste boek in het
Nederlandse taalgebied dat
laat zien hoe dit kan.

de ideeën in het boek onderstrepen.

Schrijverscollectief Postgroei bestaat
uit:
Matthias Olthaar
Kiza Magendane
Frank Maas
Guido Israëls
Martijn Stoutjesdijk
Nadine Mingers

Een betere wereld ligt binnen handbereik als we één cruciale

Wouter Marchand

verandering in gang zetten. Internationale vooraanstaande

Ruben van de Belt

wetenschappers zijn het eens over de noodzaak. Ook uniek:

Evert de Vries

de

Rob van der Rijt

maatregelen

kunnen

rekenen

op

draagvlak

onder

een

Rachel Walker-Konno

meerderheid van de Nederlanders.

Maarten van Nieuw Amerongen

Het enige dat nodig is, is vertrouwen en daadkracht. Om

Bjorn Lous

oude

Winne van Woerden

gewoonten

en

ideeën

die

de

aarde

en

de

mens

Paul Schenderling

uitputten los te laten en om samen een nieuwe richting in te
slaan. Want na de groei wacht een mooier leven.

Volg het collectief op postgroei.nl

Paul Schenderling en postgroei in de media
Paul

Schenderling

is

als

econoom

een

veelgevraagde

gast

in

de

media

over

thema's

als

groei

en

duurzaamheid. Recent werd hij geïnterviewd in onder andere Het Financieele Dagblad, Trouw, Nederlands
Dagblad, Dit is de zondag (Radio 1) en De Nachtzoen (NPO 2). Ook rondom de publicatie van Er is leven na
de groei verwachten wij veel media-aandacht.

EERDER VERSCHENEN
OKTOBER 2021

FEBRUARI 2022
ECHT NEP
90+ dagen in Managementboek.nl
Top 100
Hoogste positie: #12
Inmiddels in derde druk

ROES
Media-aandacht: o.a. De Morgen,
Noordhollands Dagblad, Humo,
Bedrock, Jinek.nl, Koffietijd, Volzin
Magazine

FEBRUARI 2022

Vanaf 2023 ook als theatertour

MAART 2022

VAN WIE WORDT ONS GELD?
Vier pagina's in Het Financieele
Dagblad
Geprogrammeerd in De Balie
Nog elke dag actueel door nieuwe
ontwikkelingen rondom digitaal geld

DE GEGIJZELDE ECONOMIE
Getipt in Elsevier en Het Financieele

APRIL 2022

Dagblad

ALIVE AND CLICKING
Genoemd in het journaal van NPO
Radio 1
Interviews in o.a. Trouw & Het
Financieele Dagblad
Geprogrammeerd in De Balie en in
Pakhuis de Zwijger

APRIL 2022

AUTEURS MET EEN PODIUM
Peter Joosten (Supermens, 2020) spreekt veel
op medische congressen en evenementen over
biohacking en de toekomst van
mensverbetering en gezondheidszorg.

Rudy van Belkom (Alive and clicking, 2022) ken je van
TEDx, talkshows en lezingen over de toekomst van de
democratie.

Thijs Pepping (Echt Nep, 2021) spreekt als
trendwatcher over nieuwe media, de metaverse
en de veranderende relatie tussen mens en
technologie.

Jeanneke Scholtens (Roes, 2022) is
toekomstonderzoeker en spreekt op conferenties en in de
media over de aanstaande maatschappelijke
veranderingen die ons allemaal raken.

De auteurs van Bot Uitgevers zijn experts in hun vakgebied. Ze zijn
veelgevraagde sprekers op conferenties, in het bedrijfsleven en op diverse
andere podia.

Ook in de boekhandel komen ze graag langs voor een optreden. Informeer
naar de mogelijkheden via bot@botuitgevers.nl

VERKOOP NEDERLAND
New Book Collective

VERKOOP BELGIË
L&M Books

Niasstraat 6D
3531 WP Utrecht

Hessenstraatje 3 bus 6
2000 Antwerpen

+31 (0)20 226 02 38

+32 (0) 3 293 68 14

verkoop@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

info@lmbooks.be
www.lmbooks.be

-

-

Rutger Vos
rvos@newbookcollective.com

Marc Grossen
marc@lmbooks.be

Julia van Rij
jvanrij@newbookcollective.com

Ilse Schollaert
ilse@lmbooks.be

Tjamke van Hekken
tvanhekken@newbookcollective.com
Maarten Richel
mrichel@newbookcollective.com

PERST EN PROMOTIE BELGIË
L&M Books
Karen Hoorelbeke
karen@lmbooks.be

