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Mar g r ie t E n Jab u Fie t s e n Do o r Am s t e r d am Me t E e n L ach E n E e n T r aan

Margriet en Jabu fietsen door Amsterdam met een lach en een traan. Jabu doet niet
mee aan de botenparade omdat zij vertrekt naar Amerika. Ze ondergaat daar haar
borstoperatie. Ze neemt afscheid van Amsterdam.
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Tijdens Love Exchange
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Thuis zorgman Miguel
Narings neemt je mee naar
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3LAB op YouTube



3LAB op Facebook



3LAB op Twitter

3LAB?

3LAB is de plek voor vernieuwing en experiment van NPO3

De 3 L AB t v- week.
1 0- 1 4 august us o p NPO3 !



