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E e n Man Vo o r Mar g r ie t

Margriet van der Linden gaat het experiment aan voor Love Exchange en beleeft
hoogte- en dieptepunten met een trans-man uit Zuid-Afrika. De grote vraag is ben je
man of ben je vrouw? Zit dat van binnen of zit dat van buiten? Het antwoord komt
van trans-man Jabulani die de laatste week ingaat met zijn borsten.
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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 !



