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Een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken. Het woord
taboe is afkomstig uit het Tongaans van PolynesiÃ« (tapu of tabu), waar het stond voor een religieus verbod
op bepaalde plaatsen, voorwerpen, personen of acties.Het woord komt, conform de klankwetten voor de
Polynesische talen, terug als tapu, kahu etc.
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FAMILIE BOFKONT CADEAUBONNEN lees verder... Woensdag 10 oktober 2018 De Dag van 'GROTE'
MEID Wat nog gezegd moet, moet gezegd. Vorig jaar zomer was het simpel.
Welkom bij Familie Bofkont op Het Beloofde Varkensland
De geschiedenis van aids Een onbekende ziekte. Aan het eind van de jaren 70, begin jaren 80 stak er een tot
dan onbekende ziekte de kop op in Amerika en even later in Europa.Kenmerkend aan de ziekte was dat de
weerstand van de getroffen personen aangetast werd, dat negen van de tien patiÃ«nten homoseksueel
waren en 98% man. Het leek een 'homoziekte', zoals veel kranten toen berichtten en ...
Aids - Wikipedia
Nieuw boek: Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen? Mensen zijn eigenlijk vooral rituele wezens. Ze
proberen zich, via rituelen en symbolen, te verhouden tot de wonderen die het leven werkelijk zin geven.
Herman De Dijn
Alles vergruizelt, ooit. Gisteren, 28 december 2014, verdween de Koninklijke Harmonie van de radar in mijn
geboortedorp. Een cafÃ© met duivenlokaal en fuifzaal.
LETTERGEK Â» Het schrijfbedrijf van Sam De Kegel
P.S. Help je mee de MIR-Methode te verspreiden? Je doet me een groot plezier als je dit artikel wilt
doorsturen naar anderen! Plaats gerust dit artikel op jouw Facebook-pagina of verstuur het via je email,
Twitter of Linked-in!
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