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Naam:  Clauvita van Wijk,  
Onderhoofdogter (vicementor) 

Leeftijd: 13 jaar
School: Rondeheuwel Primer Skool
Plaats: Rondeheuwel, Westkaap
Land:  Zuid Afrika

Van welke soort boeken houd je? 
“Ik houd het meest van boeken met 
veel dialoog. Het onderwerp maakt  
me niet zo veel uit.” 
Wanneer lees je het liefst?
“Elke dag voordat ik ga slapen. Mijn 
ouders zijn dan tv aan het kijken en 
het is dan lekker rustig in huis. Ik lees 
meestal een half uur.”
Waarom houd je van boeken?

“Het helpt me om beter te worden  
in wiskunde en ook in het Engels  
en Afrikaans.”
In welke taal lees je het liefst?
“In het Engels.”
Wat wil je later worden? “Dokter.”

Voordelig periodiek schenken
U kunt biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 
Dit is fiscaal erg aantrekkelijk, want u kunt uw bijdrage direct opvoeren als aftrekpost zonder drempel, zoals 
bij eenmalige schenkingen. een voorbeeld: U schenkt nu 100 euro per jaar, als u dit bedrag verhoogt naar 200 
Euro en dit laat vastleggen via het speciale formulier van de belastingdienst, kunt u afhankelijk van het voor u geldende  
tarief inkomstenbelasting tot 104 euro per jaar terugkrijgen. U schenkt biblionef dus meer zonder zelf meer te 
betalen! Wij kunnen u de link of het formulier en een uitgebreide toelichting sturen. Heeft u belangstelling? 
neem telefonisch contact op met biblionef via nummer 070-31 40 565 of via lees@biblionef.nl. 
Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden met de zoekwoorden ‘Periodieke gift ANBI’

Colofon
Stichting Biblionef Nederland
Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Telefoon: 070 -3140565
E-mail: lees@biblionef.nl
Website: www.biblionef.nl

IBAN: NL13INGB0000258485
t.n.v. Biblionef Nederland
Incassant ID: 
L40ZZZ411570640000

Biblionef (1989) is gevestigd in 
Ghana, Frankrijk, Nederland, 
Suriname, België, en Zuid-Afrika.

Aan dit nummer werkten mee: 
Hestia Ruben, Lisette Blanken-
stijn, Susan Hol, Eleonora Brink-
man, Jan Dalm, Kim Engbersen 
en Hanneke Kramps
Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon
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Hoe ziet een bibliotheek er in Afrika in de toekomst 
uit? Het antwoord hebben wij (nog) niet, maar Biblio-
nef Ghana heeft hier wel beelden bij. Het moet een 
plek zijn waar kinderen graag naar toe komen, waar 
ze weg kunnen zakken in een boek en zich even  
totaal kunnen afsluiten van de rest van de wereld. 
Een plek waar ze zich veilig kunnen voelen, informa-
tie kunnen halen en kunnen luisteren naar verhalen 
tijdens de voorleesuurtjes. Maar ook een plek waar ze 
kennis kunnen maken met de moderne technologie, 
gebruik kunnen maken van E-readers en op internet 
informatie kunnen opzoeken. Daarnaast moeten  
kinderen op die plek huiswerk kunnen maken en 
scholen in de omgeving een krat met boeken kunnen 
lenen voor gebruik op de school. 

Biblionef gaat een dergelijke bibliotheek opzetten, 
die wij voorlopig de ‘Learning Community Space’ 
noemen. Deze bibliotheek moet een voorbeeld zijn 
voor scholen in de omgeving en gebruikt kunnen 
worden voor trainingsdoeleiden. Leerkrachten kun-
nen meekijken en meedoen. Ze kunnen de kennis 
meenemen voor hun eigen school, zodat ze zelf een 
leeshoek of bibliotheek kunnen opzetten. De biblio-
theek zal een volledig draaiende bibliotheek zijn, wat 
ook betekent dat de leerkrachten kunnen meekijken 
hoe je een bibliotheek moet managen, in stand kan 
houden en er zelfs inkomsten uit kan halen.

Door samen met de leerkrachten en de kinderen te 
kijken naar wat nodig is, kan deze plek zich ontwikke-
len tot een ‘Learning Community Space’  en een 
voorbeeld zijn voor een future children’s library.
Ons doel is om deze bibliotheek in 2016 draaiende te 
hebben. Uw hulp hebben wij daarbij hard nodig. 
Wilt u bijdragen? Maak dan uw bijdrage over op 
IBANNL13INGB 0000258485 t.n.v. Stichting Biblionef 
Nederland. Alvast hartelijk dank!

Al bijna zeven jaar is Meike Doering verantwoor-
delijk voor de boekhouding bij Biblionef. “Ik vind 
het werk van Biblionef heel belangrijk. Het is fijn 
om hier deel van uit te maken.”

Meike Doering is econoom en heeft een eigen 
bedrijf. Financiën regelen, inkomsten en uitgaven 
bijhouden en jaarrekeningen maken, ze is er 
dagelijks mee bezig. Toen ze in 2008 op zoek 
was naar een leuke vrijwilligersklus bij een goed 
doel, noemde een kennis Biblionef. Ze zochten 
er net een boekhouder. Meike: “Ik was meteen 
enthousiast. Als moeder van toen nog twee kleine 
meisjes vond ik kinderboeken zeker de moeite 
waard. Ik lees zelf graag en vond het belangrijk 
dat zij leerden dat lezen een geweldig iets is. En 
Biblionef kan met haar werk zoveel kinderen op de 
hele wereld bereiken die anders geen boek zouden 
krijgen. Biblionef brengt boeken naar landen waar 
kinderboeken nog niet eens zo lang bestaan. Daar 
ben ik van onder de indruk.”

Meike is momenteel bezig met haar achtste 
jaarrekening en ziet zichzelf dit vrijwilligerswerk 
nog wel een tijdje doen. “Vooral de jaarrekening 
maken kost heel veel tijd. Hoeveel precies, dat hou 
ik niet bij. Dat ik het al zo lang doe zegt iets over 
Biblionef: de sfeer is heel goed. En ook al ben ik 
de laatste jaren minder op kantoor dan daarvoor, 
omdat ik veel meer vanuit huis kan doen, ik vind 
het fijn om deel uit te maken van Biblionef. Ik vind 
het een prachtig doel.”

 Vrijwilliger

steun Ons OP IBAn 
nL 13 InGB 0000258485 

STEUN GHANA MET

‘LEARNING COMMUNITy SPACE’

VRIJWILLIGER MEIKE DOERING

“BIBLIONEF EEN PRACHTIG DOEL”

Ook enthousiast geworden van onze projecten? Word nu donateur!



Biblionef houdt al meer dan 20 jaar kosteloos kantoor in de Koninklijke  

Bibliotheek in Den Haag. Daar worden de boeken gesorteerd en ingepakt,  

projecten opgezet en plannen gesmeed. Die gastvrijheid waarderen we 

enorm, en toen Bas Savenije bij 

zijn afscheid als directeur van 

de KB als afscheidscadeau 

vroeg om een bijdrage voor  

Biblionef, waren we ronduit ont-

roerd. Tijd voor een hernieuwde 

kennismaking met hem én zijn  

opvolger, Lily Knibbeler.

book and bakesale

International school Utrecht 
heeft 7 oktober een ‘book and 
bakesale’ georganiseerd. 
leerlingen konden boeken 
ruilen en overheerlijke 
zelfgemaakte koekjes kopen. 
De opbrengst van de koek-
jesverkoop, 255,20 euro, is 
gedoneerd aan biblionef. alle 
leerlingen, docenten en ou-
ders van IsUtrecht, bedankt!

wedstrijd boeken troUwe steUn lezen is een feestje

De beelden van vluchtelingen die ik 
dagelijks voorbij zie komen, raken mij 
diep. Daar ga je dan, weg uit je eigen 
omgeving. Je wilt niet, maar je moet 
vertrekken naar een onbekende plek. 
Je begint een reis waarvan je denkt 
dat je weet hoe lang hij duurt, maar 
die in werkelijkheid veel langer duurt 
en soms jaren in beslag neemt. 

En dan ben je in Nederland, ver van  
alles wat je kent. Een land met andere 
gewoonten, een ander klimaat en een 
taal die totaal onbegrijpelijk is.

Ik geloof dat het leren van de taal een 
belangrijk onderdeel is van het inte-
gratieproces. Een kind leert snel een 
nieuwe taal. Het helpt als er mensen 
zijn die de kinderen aandacht geven 
en met ze praten. Voorlezen werkt 
goed, wat me brengt bij waar Biblionef 
voor staat. Boeken brengen! De 
meeste activiteiten van Biblionef  
vinden plaats in het buitenland. Maar 
nu onderzoekt Biblionef samen met 
asielzoekerscentra, bibliotheken en 
uitgevers  wat onze rol kan zijn in de 
verspreiding van kinderboeken naar 
de asielzoekerscentra. 

Ik gun deze kinderen het leren van 
een nieuwe taal, zodat zich sneller 
thuis voelen in Nederland. Ik gun 
deze kinderen ook een moment van 
wegdromen, even uit de realiteit 
stappen en totaal afgeleid worden 
door een mooi verhaal.  

Ik wens u allen fijne feestdagen. 

Hanneke Kramps

Savenije en Knibbeler hebben beide 
van jongs af aan een liefde voor het 
boek. Lily Knibbeler: “Niemand kon zo 
mooi voorlezen als mijn moeder. Lezen 
was even normaal als eten, slapen 
en buitenspelen. Er waren ook altijd 
boeken – die hoorden bij ons leven.  
Ik vond het heerlijk om op reis te gaan, 
te verdwijnen in een boek.” Bij Bas 
Savenije ging het anders: “Ik las als 
kind ook al graag, maar groeide op in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw en 
toen was het niet gebruikelijk om veel 
boeken te hebben. Maar ik was een 
frequent bibliotheekbezoeker! Mijn 
lievelingsboek was De Krant van Kees 
van Dam, van Leonard Roggeveen. 
Dat ging over een jongen die journalist 
wil worden, veel tegenslag krijgt, maar 
uiteindelijk toch bij een krant wordt 
aangenomen. Dat wilde ik ook wel! 
En de Arendsoog-reeks natuurlijk. Jan 
Nowee, de schrijver daarvan, was het 
hoofd van mijn lagere school.” Lily 
Knibbeler was fan van alle gedichtjes 
van Annie Schmidt: “Vanwege de taal 
en het ritme, én de rarigheden: zo’n 
tante en oom in een eikenboom – dat 
sprak mij ook wel aan.  
En Thea Beckman schreef heerlijke 
verdwijnboeken. Dat plezier in lezen 
gun ik iedereen: die káns om te lezen 
en om je daarmee te ontwikkelen. 
Ik vind het vanuit mijn eigen ‘drives’ 
geweldig dat we met de KB een rol 
kunnen spelen op dit brede terrein van 
persoonlijke ontwikkeling.”

Samenwonen
Zowel de directeur als haar voorganger 
vinden het passend dat Biblionef 
in de KB is gehuisvest. Savenije: 
“Het is KB-beleid om onderdak te 
verlenen aan instellingen gerelateerd 
aan het bibliotheekwezen. Dat maakt 
het gemakkelijk om een goede 
relatie op te bouwen.” “We lijken in 
onze doelstellingen op elkaar”, vult 
Knibbeler aan. “We hebben andere 
werkgebieden en lenigen andere 
noden, maar in de basis zijn we 
dienstbaar aan gedeelde idealen.  
Mooi als je dan samenwoont.” 

Naamsbekendheid
Bij de KB werken bijna 400 mensen. 
Wat merken zij van de inwoning van 
Biblionef? “Niet veel, maar soms 
komt Biblionef wel ter sprake”, 
vertelt Savenije. “Bijvoorbeeld bij 
mijn afscheid, maar ook door de 
verkoop van afgeschreven boeken 
aan medewerkers. De KB verdubbelt 
de opbrengst daarvan en schenkt 
die aan Biblionef.” Knibbeler denkt 
dat de KB voor meer bekendheid 
onder haar medewerkers moet 
zorgen. En ook buiten de KB kan de 
naamsbekendheid van Biblionef beter, 
vindt Savenije: “Bijvoorbeeld onder 
basisscholen. Kinderen voelen zich 
vaak solidair met kinderen in  
het buitenland. Dat maakt Biblionef 
een sympathieke bestemming  
voor goededoelenacties.”

Al sinds 2007 zijn wij, Jan en Ineke 
Dalm, onze dochter Marjolijn en sinds 
kort haar aanstaande echtgenoot 
Sander, druk met de bouw en 
oprichting van een basisschool. 
Op deze basisschool wordt onder 
meer onderwijs gegeven aan 
weeskinderen. Deze kinderen hebben 
één of beide ouders verloren en de 
verzorgers hebben onvoldoende 
middelen om het kind naar school 
te laten gaan. Basisonderwijs is 
weliswaar sinds 2003 verplicht 
en gratis toegankelijk, maar de 
werkelijkheid is anders. Kosteloos 
is het zeker niet. Scholen vragen 
soms aan de kinderen om hun eigen 
stoel en tafel mee te nemen. Verder 
moeten ze zelf zorgen voor de 
leermiddelen, zoals pennen en papier. 
Bovendien zitten er soms wel 100 
leerlingen in de klassen. Jamilo heeft 
als doel goed onderwijs te bieden in 
klassen van maximaal 30 leerlingen.
We hebben daarom aan een aantal 
organisaties hulp gevraagd, zo ook 
aan Biblionef, die ons al verschillende 
keren geweldig heeft geholpen. 
Het is duidelijk dat goed onderwijs 
niet gegeven kan worden zonder 
boeken. Vooral lezen leren kinderen 
nu eenmaal het best door het 
gebruik van boeken, en daarnaast 
ontwikkelen ze zich door de inhoud 
ervan. In Kenia is inmiddels gelukkig 
een relatief groot deel van de 

bevolking in staat om te lezen en te 
schrijven. Toch zijn er ook nog steeds 
bijna vijf miljoen analfabeten. Als 
je analfabeet bent, dan blijven veel 
dingen grote raadsels. Terwijl deze 
raadsels voor de niet-analfabeet zo 
gewoon zijn. Denk maar eens aan 
sms’jes, de ondertiteling bij films, een 
stembiljet of gebruiksaanwijzingen. 
Een analfabeet heeft ook geen 
toegang tot een aantal belangrijke 
informatiebronnen, zoals 
kranten, internet en geschreven 
voorlichtingsmateriaal. Voor 
analfabeten in Kenia is het vooral een 
probleem dat ze de krant niet kunnen 
lezen, en voorlichtingsmateriaal over 
allerlei zaken (zoals aids).
Inmiddels is er een bibliotheek in 
de Jamilo school en maken de 
leerkrachten er steeds meer gebruik 
van. Ook zij moeten wennen aan de 
grote beschikbaarheid van boeken 
en moeten leren het in te passen in 
hun lessen. Aanvankelijk stonden 
de boeken vooral ‘mooi’ te zijn in de 
bibliotheek en waren de leerkrachten 
bang dat ze al dat moois zouden 
beschadigen. Na een instructie zagen 
we, tijdens ons laatste bezoek deze 
zomer, in de lesplanning en aan de 
gebruikssporen dat ze de boeken 
inmiddels veel gebruiken. Er wordt nu 
zelfs in alle klassen voorgelezen!!

Door: Jan Dalm

Acht enthousiaste prijswinnaars 
mochten zondagmiddag 1 novem-
ber aanschuiven bij Anna Woltz, aan 
een feestelijk gedekte High Tea tafel 
in kinderboekenwinkel Alice in 
Wonderland in de Piet Heinstraat  
te Den Haag.
Deze acht kinderen hadden allemaal 
een verhaal ingestuurd of kleurplaat 
gekleurd en waren de gelukkige 
prijswinnaars van de Biblionef 
schrijf- en kleurwedstrijd. Een 
gezamenlijk initiatief van Biblionef, 
Anna Woltz en kinderboekenwinkel 
Alice in Wonderland.  
Een beetje zenuwachtig waren  
ze wel om hun held Anna Woltz in 
het echt te zien. Fleur Karamati  
had een paar dagen ervoor  
een boekbespreking 

over het boek ‘Gips’ gegeven in de 
klas en Kim de Bruijn kwam zelfs 
helemaal uit Lelystad om haar held 
te ontmoeten. Door de mooie 
gedekte tafel en de vele lekkernijen 
was het ijs snel gebroken en stelden 
de kinderen de meest gekke vragen 
aan Anna. Anna was verrast te horen 
hoe goed de kinderen op de hoogte 
waren van alle boeken van haar.  
“De kinderen konden fantastisch 
multitasken: in een uur stelden  
ze honderden vragen én aten ze 
honderden cup cakes!” aldus Anna.
Na de High Tea signeerde  
Anna Woltz haar boeken voor alle 
andere geïnteresseerde kinderen. 
Een gezellige middag met lekkernijen 
in kinderboekenwinkel Alice  
in Wonderland!

Anansi of Kompa Nansi, de slimme, 
sluwe, luie spin, is een echt volksfiguur 
op Curaçao. De mondeling overgeleverde 
verhalen stammen uit de slaventijd. Dankzij 
de steun van Biblionef Nederland en 
een bijdrage van de schoolbesturen op 
Curaçao via Biblionef Curaçao, kon het 
jeugdtijdschrift Boekie Boekie een speciale 
Anansi uitgave verzorgen.

DE KB: TROUWE HOSPITA

VAN BIBLIONEF

BEZOEK AAN JAMILO SCHOOL

KISUMU, KENIA

PRIJSWINNAARS  OP HIGH TEA   

MET ANNA WOLTZ

ANANSI DE SPIN 

OP CURACAO

boeken voor vlUchtelIngen

de openbare bibliotheek 
veendam heeft in oktober 
boeken ingezameld voor 
vluchtelingen die opgevangen 
worden in de regio groningen. 
biblionef heeft ook een aantal 
boeken geschonken. Zo hebben 
ze een mooie verzameling 
boeken kunnen rondbrengen 
bij de aZc’s in de buurt.

afscheId henk das

henk das, werkzaam als di-
recteur bij nbd biblion heeft 
na 14 jaar directeurschap 
afgelopen september afscheid 
genomen. cadeaus wilde hij 
niet hebben, mensen konden 
een donatie aan biblionef 
geven. er is 1.931 euro voor 
biblionef binnengekomen. 
Wij bedanken henk das voor 
deze mooie bijdrage en dit 
mooie gebaar!

VAn de redACtie      kort nieUws

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

Er kwamen oude en nieuwe verhalen 
en gedichten samen, met Anansi als 
hoofdpersoon. Alle leerlingen uit de groepen 
7 en 8 van de scholen voor Funderend 
Onderwijs op Curaçao en Bonaire kregen de 
Boekie Boekie uitgave. Op Curaçao hoorde 
daar ook een lessenpakket bij. Het geheel 
sloeg aan en motiveerde de leerlingen en de 
leerkrachten. Stapels eigen Kompa Nansi 
verhalen en gedichten ontving Biblionef 
Curaçao na de lessen. Een geslaagd project 
geboren uit een goede samenwerking.
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de opbrengst daarvan en schenkt 
die aan Biblionef.” Knibbeler denkt 
dat de KB voor meer bekendheid 
onder haar medewerkers moet 
zorgen. En ook buiten de KB kan de 
naamsbekendheid van Biblionef beter, 
vindt Savenije: “Bijvoorbeeld onder 
basisscholen. Kinderen voelen zich 
vaak solidair met kinderen in  
het buitenland. Dat maakt Biblionef 
een sympathieke bestemming  
voor goededoelenacties.”

Al sinds 2007 zijn wij, Jan en Ineke 
Dalm, onze dochter Marjolijn en sinds 
kort haar aanstaande echtgenoot 
Sander, druk met de bouw en 
oprichting van een basisschool. 
Op deze basisschool wordt onder 
meer onderwijs gegeven aan 
weeskinderen. Deze kinderen hebben 
één of beide ouders verloren en de 
verzorgers hebben onvoldoende 
middelen om het kind naar school 
te laten gaan. Basisonderwijs is 
weliswaar sinds 2003 verplicht 
en gratis toegankelijk, maar de 
werkelijkheid is anders. Kosteloos 
is het zeker niet. Scholen vragen 
soms aan de kinderen om hun eigen 
stoel en tafel mee te nemen. Verder 
moeten ze zelf zorgen voor de 
leermiddelen, zoals pennen en papier. 
Bovendien zitten er soms wel 100 
leerlingen in de klassen. Jamilo heeft 
als doel goed onderwijs te bieden in 
klassen van maximaal 30 leerlingen.
We hebben daarom aan een aantal 
organisaties hulp gevraagd, zo ook 
aan Biblionef, die ons al verschillende 
keren geweldig heeft geholpen. 
Het is duidelijk dat goed onderwijs 
niet gegeven kan worden zonder 
boeken. Vooral lezen leren kinderen 
nu eenmaal het best door het 
gebruik van boeken, en daarnaast 
ontwikkelen ze zich door de inhoud 
ervan. In Kenia is inmiddels gelukkig 
een relatief groot deel van de 

bevolking in staat om te lezen en te 
schrijven. Toch zijn er ook nog steeds 
bijna vijf miljoen analfabeten. Als 
je analfabeet bent, dan blijven veel 
dingen grote raadsels. Terwijl deze 
raadsels voor de niet-analfabeet zo 
gewoon zijn. Denk maar eens aan 
sms’jes, de ondertiteling bij films, een 
stembiljet of gebruiksaanwijzingen. 
Een analfabeet heeft ook geen 
toegang tot een aantal belangrijke 
informatiebronnen, zoals 
kranten, internet en geschreven 
voorlichtingsmateriaal. Voor 
analfabeten in Kenia is het vooral een 
probleem dat ze de krant niet kunnen 
lezen, en voorlichtingsmateriaal over 
allerlei zaken (zoals aids).
Inmiddels is er een bibliotheek in 
de Jamilo school en maken de 
leerkrachten er steeds meer gebruik 
van. Ook zij moeten wennen aan de 
grote beschikbaarheid van boeken 
en moeten leren het in te passen in 
hun lessen. Aanvankelijk stonden 
de boeken vooral ‘mooi’ te zijn in de 
bibliotheek en waren de leerkrachten 
bang dat ze al dat moois zouden 
beschadigen. Na een instructie zagen 
we, tijdens ons laatste bezoek deze 
zomer, in de lesplanning en aan de 
gebruikssporen dat ze de boeken 
inmiddels veel gebruiken. Er wordt nu 
zelfs in alle klassen voorgelezen!!

Door: Jan Dalm

Acht enthousiaste prijswinnaars 
mochten zondagmiddag 1 novem-
ber aanschuiven bij Anna Woltz, aan 
een feestelijk gedekte High Tea tafel 
in kinderboekenwinkel Alice in 
Wonderland in de Piet Heinstraat  
te Den Haag.
Deze acht kinderen hadden allemaal 
een verhaal ingestuurd of kleurplaat 
gekleurd en waren de gelukkige 
prijswinnaars van de Biblionef 
schrijf- en kleurwedstrijd. Een 
gezamenlijk initiatief van Biblionef, 
Anna Woltz en kinderboekenwinkel 
Alice in Wonderland.  
Een beetje zenuwachtig waren  
ze wel om hun held Anna Woltz in 
het echt te zien. Fleur Karamati  
had een paar dagen ervoor  
een boekbespreking 

over het boek ‘Gips’ gegeven in de 
klas en Kim de Bruijn kwam zelfs 
helemaal uit Lelystad om haar held 
te ontmoeten. Door de mooie 
gedekte tafel en de vele lekkernijen 
was het ijs snel gebroken en stelden 
de kinderen de meest gekke vragen 
aan Anna. Anna was verrast te horen 
hoe goed de kinderen op de hoogte 
waren van alle boeken van haar.  
“De kinderen konden fantastisch 
multitasken: in een uur stelden  
ze honderden vragen én aten ze 
honderden cup cakes!” aldus Anna.
Na de High Tea signeerde  
Anna Woltz haar boeken voor alle 
andere geïnteresseerde kinderen. 
Een gezellige middag met lekkernijen 
in kinderboekenwinkel Alice  
in Wonderland!

Anansi of Kompa Nansi, de slimme, 
sluwe, luie spin, is een echt volksfiguur 
op Curaçao. De mondeling overgeleverde 
verhalen stammen uit de slaventijd. Dankzij 
de steun van Biblionef Nederland en 
een bijdrage van de schoolbesturen op 
Curaçao via Biblionef Curaçao, kon het 
jeugdtijdschrift Boekie Boekie een speciale 
Anansi uitgave verzorgen.

DE KB: TROUWE HOSPITA

VAN BIBLIONEF

BEZOEK AAN JAMILO SCHOOL

KISUMU, KENIA

PRIJSWINNAARS  OP HIGH TEA   

MET ANNA WOLTZ

ANANSI DE SPIN 

OP CURACAO

boeken voor vlUchtelIngen

de openbare bibliotheek 
veendam heeft in oktober 
boeken ingezameld voor 
vluchtelingen die opgevangen 
worden in de regio groningen. 
biblionef heeft ook een aantal 
boeken geschonken. Zo hebben 
ze een mooie verzameling 
boeken kunnen rondbrengen 
bij de aZc’s in de buurt.

afscheId henk das

henk das, werkzaam als di-
recteur bij nbd biblion heeft 
na 14 jaar directeurschap 
afgelopen september afscheid 
genomen. cadeaus wilde hij 
niet hebben, mensen konden 
een donatie aan biblionef 
geven. er is 1.931 euro voor 
biblionef binnengekomen. 
Wij bedanken henk das voor 
deze mooie bijdrage en dit 
mooie gebaar!

VAn de redACtie      kort nieUws

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

Er kwamen oude en nieuwe verhalen 
en gedichten samen, met Anansi als 
hoofdpersoon. Alle leerlingen uit de groepen 
7 en 8 van de scholen voor Funderend 
Onderwijs op Curaçao en Bonaire kregen de 
Boekie Boekie uitgave. Op Curaçao hoorde 
daar ook een lessenpakket bij. Het geheel 
sloeg aan en motiveerde de leerlingen en de 
leerkrachten. Stapels eigen Kompa Nansi 
verhalen en gedichten ontving Biblionef 
Curaçao na de lessen. Een geslaagd project 
geboren uit een goede samenwerking.



Biblionef houdt al meer dan 20 jaar kosteloos kantoor in de Koninklijke  

Bibliotheek in Den Haag. Daar worden de boeken gesorteerd en ingepakt,  

projecten opgezet en plannen gesmeed. Die gastvrijheid waarderen we 

enorm, en toen Bas Savenije bij 

zijn afscheid als directeur van 

de KB als afscheidscadeau 

vroeg om een bijdrage voor  

Biblionef, waren we ronduit ont-

roerd. Tijd voor een hernieuwde 

kennismaking met hem én zijn  

opvolger, Lily Knibbeler.

book and bakesale

International school Utrecht 
heeft 7 oktober een ‘book and 
bakesale’ georganiseerd. 
leerlingen konden boeken 
ruilen en overheerlijke 
zelfgemaakte koekjes kopen. 
De opbrengst van de koek-
jesverkoop, 255,20 euro, is 
gedoneerd aan biblionef. alle 
leerlingen, docenten en ou-
ders van IsUtrecht, bedankt!

wedstrijd boeken troUwe steUn lezen is een feestje

De beelden van vluchtelingen die ik 
dagelijks voorbij zie komen, raken mij 
diep. Daar ga je dan, weg uit je eigen 
omgeving. Je wilt niet, maar je moet 
vertrekken naar een onbekende plek. 
Je begint een reis waarvan je denkt 
dat je weet hoe lang hij duurt, maar 
die in werkelijkheid veel langer duurt 
en soms jaren in beslag neemt. 

En dan ben je in Nederland, ver van  
alles wat je kent. Een land met andere 
gewoonten, een ander klimaat en een 
taal die totaal onbegrijpelijk is.

Ik geloof dat het leren van de taal een 
belangrijk onderdeel is van het inte-
gratieproces. Een kind leert snel een 
nieuwe taal. Het helpt als er mensen 
zijn die de kinderen aandacht geven 
en met ze praten. Voorlezen werkt 
goed, wat me brengt bij waar Biblionef 
voor staat. Boeken brengen! De 
meeste activiteiten van Biblionef  
vinden plaats in het buitenland. Maar 
nu onderzoekt Biblionef samen met 
asielzoekerscentra, bibliotheken en 
uitgevers  wat onze rol kan zijn in de 
verspreiding van kinderboeken naar 
de asielzoekerscentra. 

Ik gun deze kinderen het leren van 
een nieuwe taal, zodat zich sneller 
thuis voelen in Nederland. Ik gun 
deze kinderen ook een moment van 
wegdromen, even uit de realiteit 
stappen en totaal afgeleid worden 
door een mooi verhaal.  

Ik wens u allen fijne feestdagen. 

Hanneke Kramps

Savenije en Knibbeler hebben beide 
van jongs af aan een liefde voor het 
boek. Lily Knibbeler: “Niemand kon zo 
mooi voorlezen als mijn moeder. Lezen 
was even normaal als eten, slapen 
en buitenspelen. Er waren ook altijd 
boeken – die hoorden bij ons leven.  
Ik vond het heerlijk om op reis te gaan, 
te verdwijnen in een boek.” Bij Bas 
Savenije ging het anders: “Ik las als 
kind ook al graag, maar groeide op in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw en 
toen was het niet gebruikelijk om veel 
boeken te hebben. Maar ik was een 
frequent bibliotheekbezoeker! Mijn 
lievelingsboek was De Krant van Kees 
van Dam, van Leonard Roggeveen. 
Dat ging over een jongen die journalist 
wil worden, veel tegenslag krijgt, maar 
uiteindelijk toch bij een krant wordt 
aangenomen. Dat wilde ik ook wel! 
En de Arendsoog-reeks natuurlijk. Jan 
Nowee, de schrijver daarvan, was het 
hoofd van mijn lagere school.” Lily 
Knibbeler was fan van alle gedichtjes 
van Annie Schmidt: “Vanwege de taal 
en het ritme, én de rarigheden: zo’n 
tante en oom in een eikenboom – dat 
sprak mij ook wel aan.  
En Thea Beckman schreef heerlijke 
verdwijnboeken. Dat plezier in lezen 
gun ik iedereen: die káns om te lezen 
en om je daarmee te ontwikkelen. 
Ik vind het vanuit mijn eigen ‘drives’ 
geweldig dat we met de KB een rol 
kunnen spelen op dit brede terrein van 
persoonlijke ontwikkeling.”

Samenwonen
Zowel de directeur als haar voorganger 
vinden het passend dat Biblionef 
in de KB is gehuisvest. Savenije: 
“Het is KB-beleid om onderdak te 
verlenen aan instellingen gerelateerd 
aan het bibliotheekwezen. Dat maakt 
het gemakkelijk om een goede 
relatie op te bouwen.” “We lijken in 
onze doelstellingen op elkaar”, vult 
Knibbeler aan. “We hebben andere 
werkgebieden en lenigen andere 
noden, maar in de basis zijn we 
dienstbaar aan gedeelde idealen.  
Mooi als je dan samenwoont.” 

Naamsbekendheid
Bij de KB werken bijna 400 mensen. 
Wat merken zij van de inwoning van 
Biblionef? “Niet veel, maar soms 
komt Biblionef wel ter sprake”, 
vertelt Savenije. “Bijvoorbeeld bij 
mijn afscheid, maar ook door de 
verkoop van afgeschreven boeken 
aan medewerkers. De KB verdubbelt 
de opbrengst daarvan en schenkt 
die aan Biblionef.” Knibbeler denkt 
dat de KB voor meer bekendheid 
onder haar medewerkers moet 
zorgen. En ook buiten de KB kan de 
naamsbekendheid van Biblionef beter, 
vindt Savenije: “Bijvoorbeeld onder 
basisscholen. Kinderen voelen zich 
vaak solidair met kinderen in  
het buitenland. Dat maakt Biblionef 
een sympathieke bestemming  
voor goededoelenacties.”

Al sinds 2007 zijn wij, Jan en Ineke 
Dalm, onze dochter Marjolijn en sinds 
kort haar aanstaande echtgenoot 
Sander, druk met de bouw en 
oprichting van een basisschool. 
Op deze basisschool wordt onder 
meer onderwijs gegeven aan 
weeskinderen. Deze kinderen hebben 
één of beide ouders verloren en de 
verzorgers hebben onvoldoende 
middelen om het kind naar school 
te laten gaan. Basisonderwijs is 
weliswaar sinds 2003 verplicht 
en gratis toegankelijk, maar de 
werkelijkheid is anders. Kosteloos 
is het zeker niet. Scholen vragen 
soms aan de kinderen om hun eigen 
stoel en tafel mee te nemen. Verder 
moeten ze zelf zorgen voor de 
leermiddelen, zoals pennen en papier. 
Bovendien zitten er soms wel 100 
leerlingen in de klassen. Jamilo heeft 
als doel goed onderwijs te bieden in 
klassen van maximaal 30 leerlingen.
We hebben daarom aan een aantal 
organisaties hulp gevraagd, zo ook 
aan Biblionef, die ons al verschillende 
keren geweldig heeft geholpen. 
Het is duidelijk dat goed onderwijs 
niet gegeven kan worden zonder 
boeken. Vooral lezen leren kinderen 
nu eenmaal het best door het 
gebruik van boeken, en daarnaast 
ontwikkelen ze zich door de inhoud 
ervan. In Kenia is inmiddels gelukkig 
een relatief groot deel van de 

bevolking in staat om te lezen en te 
schrijven. Toch zijn er ook nog steeds 
bijna vijf miljoen analfabeten. Als 
je analfabeet bent, dan blijven veel 
dingen grote raadsels. Terwijl deze 
raadsels voor de niet-analfabeet zo 
gewoon zijn. Denk maar eens aan 
sms’jes, de ondertiteling bij films, een 
stembiljet of gebruiksaanwijzingen. 
Een analfabeet heeft ook geen 
toegang tot een aantal belangrijke 
informatiebronnen, zoals 
kranten, internet en geschreven 
voorlichtingsmateriaal. Voor 
analfabeten in Kenia is het vooral een 
probleem dat ze de krant niet kunnen 
lezen, en voorlichtingsmateriaal over 
allerlei zaken (zoals aids).
Inmiddels is er een bibliotheek in 
de Jamilo school en maken de 
leerkrachten er steeds meer gebruik 
van. Ook zij moeten wennen aan de 
grote beschikbaarheid van boeken 
en moeten leren het in te passen in 
hun lessen. Aanvankelijk stonden 
de boeken vooral ‘mooi’ te zijn in de 
bibliotheek en waren de leerkrachten 
bang dat ze al dat moois zouden 
beschadigen. Na een instructie zagen 
we, tijdens ons laatste bezoek deze 
zomer, in de lesplanning en aan de 
gebruikssporen dat ze de boeken 
inmiddels veel gebruiken. Er wordt nu 
zelfs in alle klassen voorgelezen!!

Door: Jan Dalm

Acht enthousiaste prijswinnaars 
mochten zondagmiddag 1 novem-
ber aanschuiven bij Anna Woltz, aan 
een feestelijk gedekte High Tea tafel 
in kinderboekenwinkel Alice in 
Wonderland in de Piet Heinstraat  
te Den Haag.
Deze acht kinderen hadden allemaal 
een verhaal ingestuurd of kleurplaat 
gekleurd en waren de gelukkige 
prijswinnaars van de Biblionef 
schrijf- en kleurwedstrijd. Een 
gezamenlijk initiatief van Biblionef, 
Anna Woltz en kinderboekenwinkel 
Alice in Wonderland.  
Een beetje zenuwachtig waren  
ze wel om hun held Anna Woltz in 
het echt te zien. Fleur Karamati  
had een paar dagen ervoor  
een boekbespreking 

over het boek ‘Gips’ gegeven in de 
klas en Kim de Bruijn kwam zelfs 
helemaal uit Lelystad om haar held 
te ontmoeten. Door de mooie 
gedekte tafel en de vele lekkernijen 
was het ijs snel gebroken en stelden 
de kinderen de meest gekke vragen 
aan Anna. Anna was verrast te horen 
hoe goed de kinderen op de hoogte 
waren van alle boeken van haar.  
“De kinderen konden fantastisch 
multitasken: in een uur stelden  
ze honderden vragen én aten ze 
honderden cup cakes!” aldus Anna.
Na de High Tea signeerde  
Anna Woltz haar boeken voor alle 
andere geïnteresseerde kinderen. 
Een gezellige middag met lekkernijen 
in kinderboekenwinkel Alice  
in Wonderland!

Anansi of Kompa Nansi, de slimme, 
sluwe, luie spin, is een echt volksfiguur 
op Curaçao. De mondeling overgeleverde 
verhalen stammen uit de slaventijd. Dankzij 
de steun van Biblionef Nederland en 
een bijdrage van de schoolbesturen op 
Curaçao via Biblionef Curaçao, kon het 
jeugdtijdschrift Boekie Boekie een speciale 
Anansi uitgave verzorgen.
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boeken voor vlUchtelIngen

de openbare bibliotheek 
veendam heeft in oktober 
boeken ingezameld voor 
vluchtelingen die opgevangen 
worden in de regio groningen. 
biblionef heeft ook een aantal 
boeken geschonken. Zo hebben 
ze een mooie verzameling 
boeken kunnen rondbrengen 
bij de aZc’s in de buurt.

afscheId henk das

henk das, werkzaam als di-
recteur bij nbd biblion heeft 
na 14 jaar directeurschap 
afgelopen september afscheid 
genomen. cadeaus wilde hij 
niet hebben, mensen konden 
een donatie aan biblionef 
geven. er is 1.931 euro voor 
biblionef binnengekomen. 
Wij bedanken henk das voor 
deze mooie bijdrage en dit 
mooie gebaar!

VAn de redACtie      kort nieUws

www.biblionef.nl
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www.biblionef.nl

Er kwamen oude en nieuwe verhalen 
en gedichten samen, met Anansi als 
hoofdpersoon. Alle leerlingen uit de groepen 
7 en 8 van de scholen voor Funderend 
Onderwijs op Curaçao en Bonaire kregen de 
Boekie Boekie uitgave. Op Curaçao hoorde 
daar ook een lessenpakket bij. Het geheel 
sloeg aan en motiveerde de leerlingen en de 
leerkrachten. Stapels eigen Kompa Nansi 
verhalen en gedichten ontving Biblionef 
Curaçao na de lessen. Een geslaagd project 
geboren uit een goede samenwerking.
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BIBLIONEF 
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER 

Naam:  Clauvita van Wijk,  
Onderhoofdogter (vicementor) 

Leeftijd: 13 jaar
School: Rondeheuwel Primer Skool
Plaats: Rondeheuwel, Westkaap
Land:  Zuid Afrika

Van welke soort boeken houd je? 
“Ik houd het meest van boeken met 
veel dialoog. Het onderwerp maakt  
me niet zo veel uit.” 
Wanneer lees je het liefst?
“Elke dag voordat ik ga slapen. Mijn 
ouders zijn dan tv aan het kijken en 
het is dan lekker rustig in huis. Ik lees 
meestal een half uur.”
Waarom houd je van boeken?

“Het helpt me om beter te worden  
in wiskunde en ook in het Engels  
en Afrikaans.”
In welke taal lees je het liefst?
“In het Engels.”
Wat wil je later worden? “Dokter.”

Voordelig periodiek schenken
U kunt biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 
Dit is fiscaal erg aantrekkelijk, want u kunt uw bijdrage direct opvoeren als aftrekpost zonder drempel, zoals 
bij eenmalige schenkingen. een voorbeeld: U schenkt nu 100 euro per jaar, als u dit bedrag verhoogt naar 200 
Euro en dit laat vastleggen via het speciale formulier van de belastingdienst, kunt u afhankelijk van het voor u geldende  
tarief inkomstenbelasting tot 104 euro per jaar terugkrijgen. U schenkt biblionef dus meer zonder zelf meer te 
betalen! Wij kunnen u de link of het formulier en een uitgebreide toelichting sturen. Heeft u belangstelling? 
neem telefonisch contact op met biblionef via nummer 070-31 40 565 of via lees@biblionef.nl. 
Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden met de zoekwoorden ‘Periodieke gift ANBI’

Colofon
Stichting Biblionef Nederland
Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Telefoon: 070 -3140565
E-mail: lees@biblionef.nl
Website: www.biblionef.nl

IBAN: NL13INGB0000258485
t.n.v. Biblionef Nederland
Incassant ID: 
L40ZZZ411570640000

Biblionef (1989) is gevestigd in 
Ghana, Frankrijk, Nederland, 
Suriname, België, en Zuid-Afrika.

Aan dit nummer werkten mee: 
Hestia Ruben, Lisette Blanken-
stijn, Susan Hol, Eleonora Brink-
man, Jan Dalm, Kim Engbersen 
en Hanneke Kramps
Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon
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CLAUVITA VAN WIJK

STICHTING BIBLIONEF NEDERLAND 

BIBLIONEF 
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER 
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Hoe ziet een bibliotheek er in Afrika in de toekomst 
uit? Het antwoord hebben wij (nog) niet, maar Biblio-
nef Ghana heeft hier wel beelden bij. Het moet een 
plek zijn waar kinderen graag naar toe komen, waar 
ze weg kunnen zakken in een boek en zich even  
totaal kunnen afsluiten van de rest van de wereld. 
Een plek waar ze zich veilig kunnen voelen, informa-
tie kunnen halen en kunnen luisteren naar verhalen 
tijdens de voorleesuurtjes. Maar ook een plek waar ze 
kennis kunnen maken met de moderne technologie, 
gebruik kunnen maken van E-readers en op internet 
informatie kunnen opzoeken. Daarnaast moeten  
kinderen op die plek huiswerk kunnen maken en 
scholen in de omgeving een krat met boeken kunnen 
lenen voor gebruik op de school. 

Biblionef gaat een dergelijke bibliotheek opzetten, 
die wij voorlopig de ‘Learning Community Space’ 
noemen. Deze bibliotheek moet een voorbeeld zijn 
voor scholen in de omgeving en gebruikt kunnen 
worden voor trainingsdoeleiden. Leerkrachten kun-
nen meekijken en meedoen. Ze kunnen de kennis 
meenemen voor hun eigen school, zodat ze zelf een 
leeshoek of bibliotheek kunnen opzetten. De biblio-
theek zal een volledig draaiende bibliotheek zijn, wat 
ook betekent dat de leerkrachten kunnen meekijken 
hoe je een bibliotheek moet managen, in stand kan 
houden en er zelfs inkomsten uit kan halen.

Door samen met de leerkrachten en de kinderen te 
kijken naar wat nodig is, kan deze plek zich ontwikke-
len tot een ‘Learning Community Space’  en een 
voorbeeld zijn voor een future children’s library.
Ons doel is om deze bibliotheek in 2016 draaiende te 
hebben. Uw hulp hebben wij daarbij hard nodig. 
Wilt u bijdragen? Maak dan uw bijdrage over op 
IBANNL13INGB 0000258485 t.n.v. Stichting Biblionef 
Nederland. Alvast hartelijk dank!

Al bijna zeven jaar is Meike Doering verantwoor-
delijk voor de boekhouding bij Biblionef. “Ik vind 
het werk van Biblionef heel belangrijk. Het is fijn 
om hier deel van uit te maken.”

Meike Doering is econoom en heeft een eigen 
bedrijf. Financiën regelen, inkomsten en uitgaven 
bijhouden en jaarrekeningen maken, ze is er 
dagelijks mee bezig. Toen ze in 2008 op zoek 
was naar een leuke vrijwilligersklus bij een goed 
doel, noemde een kennis Biblionef. Ze zochten 
er net een boekhouder. Meike: “Ik was meteen 
enthousiast. Als moeder van toen nog twee kleine 
meisjes vond ik kinderboeken zeker de moeite 
waard. Ik lees zelf graag en vond het belangrijk 
dat zij leerden dat lezen een geweldig iets is. En 
Biblionef kan met haar werk zoveel kinderen op de 
hele wereld bereiken die anders geen boek zouden 
krijgen. Biblionef brengt boeken naar landen waar 
kinderboeken nog niet eens zo lang bestaan. Daar 
ben ik van onder de indruk.”

Meike is momenteel bezig met haar achtste 
jaarrekening en ziet zichzelf dit vrijwilligerswerk 
nog wel een tijdje doen. “Vooral de jaarrekening 
maken kost heel veel tijd. Hoeveel precies, dat hou 
ik niet bij. Dat ik het al zo lang doe zegt iets over 
Biblionef: de sfeer is heel goed. En ook al ben ik 
de laatste jaren minder op kantoor dan daarvoor, 
omdat ik veel meer vanuit huis kan doen, ik vind 
het fijn om deel uit te maken van Biblionef. Ik vind 
het een prachtig doel.”
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STEUN GHANA MET

‘LEARNING COMMUNITy SPACE’

VRIJWILLIGER MEIKE DOERING

“BIBLIONEF EEN PRACHTIG DOEL”

Ook enthousiast geworden van onze projecten? Word nu donateur!
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BIBLIONEF 
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER 

Naam:  Clauvita van Wijk,  
Onderhoofdogter (vicementor) 

Leeftijd: 13 jaar
School: Rondeheuwel Primer Skool
Plaats: Rondeheuwel, Westkaap
Land:  Zuid Afrika

Van welke soort boeken houd je? 
“Ik houd het meest van boeken met 
veel dialoog. Het onderwerp maakt  
me niet zo veel uit.” 
Wanneer lees je het liefst?
“Elke dag voordat ik ga slapen. Mijn 
ouders zijn dan tv aan het kijken en 
het is dan lekker rustig in huis. Ik lees 
meestal een half uur.”
Waarom houd je van boeken?

“Het helpt me om beter te worden  
in wiskunde en ook in het Engels  
en Afrikaans.”
In welke taal lees je het liefst?
“In het Engels.”
Wat wil je later worden? “Dokter.”

Voordelig periodiek schenken
U kunt biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 
Dit is fiscaal erg aantrekkelijk, want u kunt uw bijdrage direct opvoeren als aftrekpost zonder drempel, zoals 
bij eenmalige schenkingen. een voorbeeld: U schenkt nu 100 euro per jaar, als u dit bedrag verhoogt naar 200 
Euro en dit laat vastleggen via het speciale formulier van de belastingdienst, kunt u afhankelijk van het voor u geldende  
tarief inkomstenbelasting tot 104 euro per jaar terugkrijgen. U schenkt biblionef dus meer zonder zelf meer te 
betalen! Wij kunnen u de link of het formulier en een uitgebreide toelichting sturen. Heeft u belangstelling? 
neem telefonisch contact op met biblionef via nummer 070-31 40 565 of via lees@biblionef.nl. 
Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden met de zoekwoorden ‘Periodieke gift ANBI’

Colofon
Stichting Biblionef Nederland
Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Telefoon: 070 -3140565
E-mail: lees@biblionef.nl
Website: www.biblionef.nl

IBAN: NL13INGB0000258485
t.n.v. Biblionef Nederland
Incassant ID: 
L40ZZZ411570640000

Biblionef (1989) is gevestigd in 
Ghana, Frankrijk, Nederland, 
Suriname, België, en Zuid-Afrika.

Aan dit nummer werkten mee: 
Hestia Ruben, Lisette Blanken-
stijn, Susan Hol, Eleonora Brink-
man, Jan Dalm, Kim Engbersen 
en Hanneke Kramps
Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon
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Hoe ziet een bibliotheek er in Afrika in de toekomst 
uit? Het antwoord hebben wij (nog) niet, maar Biblio-
nef Ghana heeft hier wel beelden bij. Het moet een 
plek zijn waar kinderen graag naar toe komen, waar 
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totaal kunnen afsluiten van de rest van de wereld. 
Een plek waar ze zich veilig kunnen voelen, informa-
tie kunnen halen en kunnen luisteren naar verhalen 
tijdens de voorleesuurtjes. Maar ook een plek waar ze 
kennis kunnen maken met de moderne technologie, 
gebruik kunnen maken van E-readers en op internet 
informatie kunnen opzoeken. Daarnaast moeten  
kinderen op die plek huiswerk kunnen maken en 
scholen in de omgeving een krat met boeken kunnen 
lenen voor gebruik op de school. 
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theek zal een volledig draaiende bibliotheek zijn, wat 
ook betekent dat de leerkrachten kunnen meekijken 
hoe je een bibliotheek moet managen, in stand kan 
houden en er zelfs inkomsten uit kan halen.

Door samen met de leerkrachten en de kinderen te 
kijken naar wat nodig is, kan deze plek zich ontwikke-
len tot een ‘Learning Community Space’  en een 
voorbeeld zijn voor een future children’s library.
Ons doel is om deze bibliotheek in 2016 draaiende te 
hebben. Uw hulp hebben wij daarbij hard nodig. 
Wilt u bijdragen? Maak dan uw bijdrage over op 
IBANNL13INGB 0000258485 t.n.v. Stichting Biblionef 
Nederland. Alvast hartelijk dank!

Al bijna zeven jaar is Meike Doering verantwoor-
delijk voor de boekhouding bij Biblionef. “Ik vind 
het werk van Biblionef heel belangrijk. Het is fijn 
om hier deel van uit te maken.”

Meike Doering is econoom en heeft een eigen 
bedrijf. Financiën regelen, inkomsten en uitgaven 
bijhouden en jaarrekeningen maken, ze is er 
dagelijks mee bezig. Toen ze in 2008 op zoek 
was naar een leuke vrijwilligersklus bij een goed 
doel, noemde een kennis Biblionef. Ze zochten 
er net een boekhouder. Meike: “Ik was meteen 
enthousiast. Als moeder van toen nog twee kleine 
meisjes vond ik kinderboeken zeker de moeite 
waard. Ik lees zelf graag en vond het belangrijk 
dat zij leerden dat lezen een geweldig iets is. En 
Biblionef kan met haar werk zoveel kinderen op de 
hele wereld bereiken die anders geen boek zouden 
krijgen. Biblionef brengt boeken naar landen waar 
kinderboeken nog niet eens zo lang bestaan. Daar 
ben ik van onder de indruk.”

Meike is momenteel bezig met haar achtste 
jaarrekening en ziet zichzelf dit vrijwilligerswerk 
nog wel een tijdje doen. “Vooral de jaarrekening 
maken kost heel veel tijd. Hoeveel precies, dat hou 
ik niet bij. Dat ik het al zo lang doe zegt iets over 
Biblionef: de sfeer is heel goed. En ook al ben ik 
de laatste jaren minder op kantoor dan daarvoor, 
omdat ik veel meer vanuit huis kan doen, ik vind 
het fijn om deel uit te maken van Biblionef. Ik vind 
het een prachtig doel.”
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