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Het omslag van dit boek is gebaseerd op de vluchtelingenvlag, zoals die in 2016 
werd gedragen door het eerste vluchtelingenteam tijdens de Olympische Spelen 
in Rio. De vlag is ontworpen door Yara Said, een Syrische vluchteling. De kleuren 
verwijzen naar reddingsvesten en symboliseren solidariteit met eenieder die op 
zoek naar veiligheid water heeft moeten oversteken.
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