
Nieuwsbrief april 2012 

 

Dit is de tweede editie van de nieuwsbrief van Ecritures. Sinds de vorige nieuwsbrief van oktober 

2011 hebben we de website www.ecritures.nu verder uitgebreid en hebben we verschillende malen 

gepubliceerd in de bladen Onderwatersport, Subaqua en Pilots & Planes. Naast een pagina op 

Facebook en Linkedin hebben we inmiddels ook een eigen twitter account: @ecritures1.  

 

Reizen door landen in opspraak 

Het boek “Reizen door landen in opspraak” is net verschenen. In deze autobiografie verhaalt Royan 

van Velse in de eerste hoofdstukken over zijn missies voor het Internationale Rode Kruis in Albanië, 

Ivoorkust, Liberia en Rwanda. Vervolgens beschrijft hij zijn periode als blauwe baret in Angola in het 

kader van UNAVEM III. De laatste hoofdstukken zijn reisbeschrijvingen van tochten door Egypte, 

Israël, China, Tibet en Nepal. 

Het boek is te bekijken en te bestellen via www.ecritures.nu/reizen. Het is ook opgenomen in het 

assortiment van de grote webwinkels. Daar moeten echter wel verzendkosten worden betaald. 

In de galerij van de website staat een verzameling foto’s die horen bij de verhalen uit het boek. De 

quotes onder de foto’s zijn afkomstig uit het boek. 

Op 5 mei wordt het boek officieel uitgereikt aan de burgemeester van Nieuwegein tijdens de 

veteranen festiviteiten. 

 

 

 

http://www.ecritures.nu/
http://www.ecritures.nu/reizen


Soortenindex Middellandse Zee 

Op www.ecritures.nu/middellandsezee zijn we begonnen aan een soortenindex van de Middellandse 

Zee. In alfabetische volgorde geven we planten en dieren weer die in deze zee leven. Elke soort 

wordt geïllustreerd met een zelfgemaakte foto en is voorzien van een korte beschrijving. De 

verzameling wordt elke week uitgebreid met een paar nieuwe soorten. 

Op www.ecritures.nu/tekeningen staan tekeningen die kunstenaar Martin Jansen heeft gemaakt 

over de Middellandse Zee.  

 

Nieuw project 

We zijn inmiddels ook bezig met een nieuw project, te weten een kinderboek over soorten in de 

Middellandse Zee. We hopen dit boek met foto’s, tekeningen en leuke teksten voor kinderen van 6 

tot 8 jaar nog voor de decembermaand uit te geven. Houd daarom de website in de gaten. 

 

 Rolf Brummel & Royan van Velse 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en met een lage frequentie. Indien u het niet op prijs stelt om deze te ontvangen, kunt u dit 

kenbaar maken via info@ecritures.nu. Wij zullen uw email adres dan uit ons bestand verwijderen. 
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