Rimpelingen van verandering: hoop en
verwachtingen van het Earth Charter Youth
Initiative
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•

Noten
1 Zie ook de jongerenbijdragen van
Alamoosh, Murray, Yap en Osano aan dit deel.
2 Zie ook de jongerenbijdrage van Nyoni.
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