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Arabic:

 لسلا ضرم

Persian:

؟لس

Armenian:

het ziet er allemaal goed uit en de tekst komt goed over. Over vraag twee het volgende: we 
hebben in het Armeens helaas geen equivalent voor de hier gangbare afkorting TB of TBC, je 
zou kunnen overwegen het woordje 'tuberculose' voluit te schrijven met een vraagteken 
erachter, maar dat is in een niet-Westerse taal zoals het Armeens niet gebruikelijk en staat erg 
raar (bv. 'Uitgeput?' of 'koffie?') en is dus geen optie. De door de drukker gekozen variant is 
de enig mogelijke, vrees ik.

Russian:

In de Russische tekst klopt alles, geen typefouten of zetfouten geconstateerd. De afkorting in 
het ballonetje klopt ook. 

www.tuberculose.nl 
The Hague, The Netherlands
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