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GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER

Naam: Jurson Tromp 
Leeftijd: 8 jaar
School: Scol Basico Washington
Waar:  Aruba

Waarom houd je van 
boeken lezen? 
“Ik houd van boeken lezen omdat je 
veel informatie krijgt. Ik wil veel leren 
want ik wil dierenarts worden. Boe-
ken geven je veel informatie en ik wil 
heel slim worden en dieren helpen.”
Welk boek heb je net gelezen?
“Mees Kees op kamp, ik vind het 
spannend en grappig.”
Hoe kom je aan boeken?
“Ik haal ze in de bibliotheek 
op school. 

Ook ga ik naar de Nationale Bieb en 
leen ik boeken uit de klassenbieb”
Wat is je favoriete soort boek?
“Ik houd van paardenboeken. 
Ik heb bijna alle boeken van 
paarden gelezen.”
Waar lees je het liefst? 
“Ik lees het liefst op mijn bed.”  

Voordelig periodiek schenken
U kunt Biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 
Dit is fi scaal erg aantrekkelijk, want u kunt uw bijdrage direct opvoeren als aftrekpos t 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 vastl eggen 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 belangs telling? 
Neem telefonisch contact op met Biblionef via nummer 070-31 40 565 of via lees@biblionef.nl. 
Op de webs ite 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 Blankestijn, 
Susan Hol, Eleonora Brinkman, 
Kim Engbersen en 
Hanneke Kramps
Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon
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U kunt Biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 

Kinderen tussen 6-16 jaar zijn in Liberia 
leerplichtig, echter 40% van kinderen in deze 
leeftijd lukt het niet om naar school te gaan 
door fi nanciële of culturele overwegingen. 
Slechts 64% van de mannen en 37% van de 
vrouwen tussen 15-24 jaar kan lezen. 

Op school is het lezen vooral gericht op het halen 
van examens. Het bestaat uit het nazeggen van de 
leraar. Biblionef vindt dat lezen echter ook nodig is 
voor persoonlijke groei en ontwikkeling en daarmee 
misschien ook wel een basisbehoefte voor een 
betere toekomst.

In Liberia zijn wij daarom met de lokale partner 
Manneka Inc. een driejarig programma begonnen. 
Het doel is om tien bibliotheken en twee 
Community Learning Spaces te realiseren en van 
nieuwe boeken en boekenkasten te voorzien. 
Daarnaast krijgen leerkrachten een specialistische 
training op het gebied van leesvaardigheden en 
bibliotheekmanagement. Deze training wordt 
gegeven en georganiseerd door onze lokale partner. 
Zodoende worden de  leesvaardigheden van de 
kinderen bevorderd, zodat zij beter ondersteund 
worden in hun verdere ontwikkeling en scholing. 
Biblionef is heel erg blij met het enthousiasme 
waarmee ASN Foundation dit project heeft omarmd 
en ons daarmee de mogelijkheid geeft om een deel 
van dit project in Liberia te realiseren. 
Uw steun is echter ook nodig om het overige deel 
van de grond te krijgen.

Helpt u ook mee?!
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 0000258485 
t.n.v. Stichting Biblionef Nederland o.v.v Leesplezier  
in Liberia. Alvast hartelijk dank!

De boeken van Biblionef gaan naar veel 
verschillende plekken. Biblionef geeft niet alleen 
graag boeken weg, maar heeft ook de sterke 
wens om mensen iets te leren over die boeken. 

De bedoeling is dat de verantwoordelijke personen 
van de scholen die de boeken gebruiken van 
alles leren over de boekenwereld. Je kunt boeken 
namelijk categoriseren. Je kunt boeken uitlenen 
volgens een bepaald uitleensysteem. Er valt een 
hoop te leren over het gebruik van prentenboeken. 
En nog veel meer. Het doel is om optimale en 
duurzame leesbevordering te creëren. Om een 
inspirerende kinderbibliotheek op te zetten en om 
kinderen te enthousiasmeren te gaan lezen.

In Oeganda ondersteunt Biblionef jaarlijks zo’n 
twintig lagere en middelbare scholen met boeken. 
Dat betekent dat daar veel mensen zijn die een 
training zouden kunnen volgen. Het daadwerkelijk 
uitvoeren van de trainingsplannen kwam een stuk 
dichterbij toen wij in 2015 in contact kwamen met 
het Kawempe Youth Centre te Kampala. Zij hebben 
de expertise, locatie, contacten en de ervaring 
om samen met Biblionef een training op te zetten. 
Door ondersteuning van het Rabo Foundation 
Medewerkersfonds zijn wij nu in staat een eerste 
tweedaagse Pilot Bibliotheek Training aan te bieden 
aan hoofddocenten en bibliothecarissen van een 
tiental scholen.

We kijken erg uit naar deze training! We hopen 
dat deze Pilot Bibliotheek Training een succes 
wordt, zodat we het kunnen voortzetten als een 
structurele training. 

 TRAINING

STEUN ONS OP IBAN 
NL 13 INGB 0000258485 

LEESPLEZIER GEVEN AAN 

KINDEREN IN LIBERIA

PILOT BIBLIOTHEEK TRAINING

IN KAWEMPE, OEGANDA

Ook enthousiast geworden van onze projecten? Word nu donateur!



BASISSCHOOL DE KRING IN 
ACTIE VOOR BIBLIONEF

Op 7 oktober vond er op 
Basiss chool De Kring uit 
Apeldoorn een tweedehands 
markt plaats. Er waren 
in totaal 25 kramen met 
speelgoed en kinderkleding. 
Er werd ranja en cake 
verkocht en de gr abbelt on 
was erg in trek bij de 
kinderen. Een bedrag van 
318,10 Euro is bijeen gehaald 
voor Biblionef. Wat een 
geweldig result aat!  

BOEKEN WEDSTRIJD SAMENWERKING DONATEUR

Hoe begin je een laatste column? 
Daar ben ik nu al een paar dagen 
mee bezig. Want dit is mijn laatste 
column als directeur van Biblionef. 
Ik kijk terug op intense, bijzondere 
jaren waarin ik de mooiste baan 
mocht uitvoeren die er is! Jaren 
waarin ik ongelofelijk veel bijzondere 
mensen heb ontmoet: schrijvers, 
uitgevers en heel veel kinderen die 
anders nooit een boek in hun handen 
gehad zouden hebben. Ze hebben 
allemaal een passie gemeen: het 
lezen van boeken.
Toen ik begon bij Biblionef dacht 
ik: hard doorwerken, dan kunnen 
we onszelf na een poosje opheffen. 
Wat zat ik ernaast, de vraag neemt 
zelfs toe! Er zijn nog steeds ruim 
120 miljoen jongeren (veelal meisjes) 
die ongeletterd zijn. Biblionef gaat 
dus nog even door. We blijven ons 
inzetten om elk kind te laten lezen, 
overal ter wereld, in een prettige 
omgeving over onderwerpen die ze 
zelf leuk vinden. Zoals de achtjarige 
Jurson uit Aruba zegt: ik lees het liefst 
op mijn bed boeken over paarden. 
Als je kinderen zelf laat kiezen hoe 
ze lezen, maak je het vaak leuker. 
In onze ‘library skills’ training aan de 
leerkrachten van onze projecten komt 
dit ook aan bod: hoe kan je kinderen 
motiveren om te lezen en geborgen 
plekjes creëren die dit stimuleren?
Ik heb ervan genoten hieraan de 
afgelopen vijf jaar bij te dragen. 
Biblionef zit heel diep in mijn hart 
en dat zal nooit weg gaan. Met een 
traan en een lach neem ik dan ook 
afscheid. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat Biblionef in goede handen is 
bij de medewerkers, vrijwilligers en 
donateurs, die Biblionef dragen. 
Hartelijk dank allemaal! En � jne 
kerstdagen!   

Hanneke Kramps

Dankzij een nieuwe samenwerking 
met PHI Notes verstuurt Biblionef 
nu niet alleen kinderboeken, maar 
ook slimme schriften! Naam van dit 
samenwerkingsproject: 
Share the fun.
Op het eerste gezicht lijkt PHI 
Notes op een normaal notitieboek. 
Gelinieerd, met een schrijfstift in een 
hou- dertje eraan vast. Maar wie over 
het glanzende papier strijkt voelt: 
dit is ander, glad papier. En aan het 
uiteinde van de stift zit een soort gum, 
een wissertje. Dit maakt PHI Notes 
een stuk slimmer dan een normaal 
schrift: het is uitwisbaar, zoals een 
whiteboard. En je krijgt er een app 
bij, waarmee je foto’s kunt maken 
van je notities. Die kun je dan met je 
computer of smartphone bewaren, 
bewerken of delen. Het notitieboekje 
is gemaakt van gerecycled 
materiaal, en kan steeds opnieuw 
gebruikt worden. 
PHI Notes is een initiatief van 
Yvette Watson en haar compagnon 
Geerke Versteeg. Als facility manager 
bij de Koninklijke Bibliotheek had 
Yvette zicht op de inkopen én 
afvalstromen. “Ik wilde met PHI 
Notes laten zien dat het mogelijk 
is om zelf bij te dragen aan de 
circulaire economie. In een circulaire 
economie worden grondstoffen 
steeds volledig hergebruikt, het 
‘cradle-to-cradleprincipe. Zelf vond ik 
whiteboards altijd al inspirerend: geen 
papier voor � ip-overs meer nodig!” 
Dit voorjaar richtte Yvette Watson 
naast haar werk voor de KB de PHI 
Notes op, die nu al of� cieel tot social 
enterprise is bestempeld.

Vervolgens – � jn voor Biblionef – 
dacht Yvette verder. “We wilden ook 
onze eigen impact vergroten, en 
zochten naar een manier om voor 
iedere verkochte PHI Notes een 
exemplaar te doneren aan een goed 
doel. Ik kende Biblionef al, omdat 
Biblionef kantoor houdt in de KB. 
Hoe gaaf zou het zijn om samen te 
werken, dacht ik! Wij hebben geen 
ervaring en geen netwerk in de 
wereld van scholen en weeshuizen 
in derdewereldlanden. Biblionef wel!” 
Als eerste is Ghana aan de beurt: 
200 PHI Notes zal Biblionef versturen, 
met pen en penhouder erbij.
René Leisink van de Cat and Dog-
boekjes maakte het ontwerp van de 
Biblionef-PHI Notes.
Hiernaast streeft Yvette naar nog 
meer impact in eigen land. “We 
ontwikkelen lesprojecten voor 
basisscholen. Onderdeel daarvan 
is dat er in de klas anderhalf uur 
interactief aandacht is voor circulaire 
economie. Daarbij werken we samen 
met twee meiden die een heel leuk 
bordspel hebben ontwikkeld. 
In januari hebben we een pilot op 
een eerste school!”
Ideeën om nog meer impact te 
genereren? Die zijn welkom bij PHI 
Notes. Yvette Watson: 
“Onze website heeft een ‘Lab’-pagina; 
daar posten we de suggesties die we 
binnenkrijgen en daar melden we ook 
hoe we ze verwerken. Want cocreatie, 
peers vinden, samenwerken – dat is 
voor ons heel belangrijk.”

Meer informatie
http://phifactory.com/nl/impact

Hens Gottmer was veertig jaar 
lang directeur van Uitgeverij 
Gottmer. In 1972 gaf Gottmer het 
eerste Eric Carle-boek uit: Rupsje 
Nooitgenoeg. Het bleek een 
succes. Nadat ze in 1996 met 
pensioen ging, werkte ze nog tien 
jaar als literair agent voor de 
Amerikaanse kinderboekenauteur. 
De Eric Carle-boeken werden 
dankzij Hens Gottmer in bijna 
heel Europa en daarbuiten in 
veertien talen uitgegeven. 
Onlangs doneerde ze een fl inke 
hoeveelheid Eric Carle-boeken 
aan Biblionef. 

“Toen ik in de uitgeverij aan de slag 
ging gaven we wel jeugdboeken uit, 
maar niks voor de heel jonge 
kinderen. Dus ging ik op zoek naar 
informatieve kinderboeken waarmee 
kinderen vanaf een jaar of 2 konden 
leren tellen, leren over vormen, 
kleuren, dieren, dat soort dingen. 
Voor mij moest een kinderboek 
meer zijn dan gezellig lezen, het 
moest ook goed en mooi zijn. 

Eric Carle
De boeken van Eric Carle waren 
precies de boeken waar Hens 
Gottmer naar op zoek was: 
‘informatief met een speels 
element’. “In de jaren vijftig werkte 
ik in Haarlem in een boekwinkel die 
toen als een van de weinige een 

kinderboekenafdeling had. Maar het 
heeft vrij lang geduurd tot 
boekhandels meer dan een klein 
plankje kinder- en jeugdboeken 
hadden. En dat terwijl boeken zo 
verschrikkelijk belangrijk zijn voor 
de woordenschat en het leren lezen 
van een kind. Daarnaast is het 
leerzaam en prikkelt het de fantasie.”

Gottmer heeft zich haar leven lang 
beziggehouden met goede 
kinderboeken en het belang van 
kunnen lezen. “‘Als je niet kunt 
lezen, dan sta je in de hoek’, was 
de titel van een lezing die ik gaf. 
Daarom ook was, en is nog steeds, 
het initiatief van Max Vegelin van 
Claerbergen (oprichter van 
Biblionef, red.) zo goed en 
belangrijk. Het belang van kunnen 
lezen geldt voor alle kinderen, 
waar ook ter wereld.” 

Afgelopen jaar zijn er al ruim 
25.000 Engelse boeken verstuurd 
naar landen in Afrika en Azië 
en 16.000 Nederlandse boeken 
naar Curaçao, Aruba en Bonaire. 
Al deze boeken zijn bij ons 
binnengekomen, verwerkt en 
weer doorgestuurd. Hoe dat 
allemaal in zijn werk gaat? 
Een blik in ons boekendepot.
Van de Nederlandse Kinderboeken 
Uitgeverijen krijgen wij Nederlandse 
boeken. Zij hebben vaak 
restpartijen, bijvoorbeeld omdat 
een nieuwe druk is uitgegeven of 
een boek heeft een kleine misdruk 
of bindfout. In plaats van deze 
restpartijen te vernietigen, doen 
zij ze cadeau aan Biblionef. Onze 
vrijwilligers plakken een Biblionef 
sticker in elk boek, zodat de boeken 
niet doorverkocht kunnen worden. 
Daarna stoppen de vrijwilligers 
de boeken in dozen. Ze verdelen 

de dozen over Suriname en de 
Antillen en zetten ze op pallets. We 
nemen contact op met onze vaste 
contacten die naar de Antillen en 
Suriname verschepen. Voor Aruba 
en Curaçao kunnen de pallets 
gratis mee in een container van 
een lokaal bouwbedrijf. Dat is heel 
� jn! Als de boeken op de plaats 
van bestemming zijn, verspreiden 
onze lokale vertegenwoordigers de 
boeken over de scholen. Zo maken 
we heel veel kinderen blij, want er 
is vaak een groot gebrek aan goede 
kinderboeken!
Deze hele keten is dus mogelijk 
door de hulp van de uitgeverijen, 
het CB en de Koninklijke 
Bibliotheek, de bouwbedrijven en 
bovenal onze vrijwilligers.
Voor de Engelstalige boeken geldt 
een iets ander verhaal. Daarover in 
de volgende nieuwsbrief meer.

Op zondag 18 september hebben 
wederom 20 enthousiaste lopers 
de Dam tot Damloop  gelopen voor 
Stichting Cucu. Deze keer hebben zij de 
bouw van een bibliotheek in Liberia van 
Biblionef als doel uitgekozen.
Er stond een erg gemotiveerde groep 
lopers aan de start van de Damloop. 
De sfeer zat er meteen goed in. En het 
resultaat was er ook naar: alle lopers 
hebben na een intensieve trainingsperiode 
de � nish bereikt! De snelste loper kwam 
al na 1 uur en 5 minuten aan in Zaandam. 
Een kleine 50 minuten later, hadden alle 
Cucu lopers de � nish bereikt.

SHARE THE FUN: BIBLIONEF VERSTUURT

PHI NOTES 

KINDERBOEKEN WAREN 

 LANGE TIJD BIJZONDER

HET BOEKENDEPOT BIJ HET  

BIBLIONEF KANTOOR

DAM TOT DAMLOOP

STICHTING CUCU

GOUDEN GRIFFEL ANNA WOLTZ
Kinderboekenschrijfs ter én 
Biblionef ambass adeur Anna 
Wolt z wint de Gouden Griffel 
voor haar boek ’Gips ’.
Gefeliciteerd Anna!

BOEKENMARKT 
HUIS TER HEIDE

Zaterdag 15 oktober 
organiseerde Centraal Wonen 
Dinslo een boekenmarkt. 
Er was voor elk wat wils; 
van gezondheidsboeken tot 
kinderboeken. De meeste 
mensen liepen blij de deur 
uit met een stapel boeken 
én een goed gevoel. Ze 
hadden immers ook een 
bijdrage gegeven voor 
Biblionef. Bedankt Centraal 
Wonen Dinslo voor de mooie 
opbrengs t van 255,50 Euro.

VAN DE REDACTIE      KORT NIEUWS

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

Dankzij de gulle sponsoring van Argusi, 
Eye-On, Dumontis en Kinderfysiotherapie 
Centrum Tilburg heeft Cucu alle kosten die 
aan de Damloop verbonden zitten kunnen 
afdekken. Dankzij hun bijdragen kan het 
fantastische bedrag van maar liefst €3.950 
dat de lopers ingezameld hebben direct 
besteed worden aan de inrichting van de 
Biblionef bibliotheek in Liberia.

Eric Carle aan het werk
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voor ons heel belangrijk.”

Meer informatie
http://phifactory.com/nl/impact

Hens Gottmer was veertig jaar 
lang directeur van Uitgeverij 
Gottmer. In 1972 gaf Gottmer het 
eerste Eric Carle-boek uit: Rupsje 
Nooitgenoeg. Het bleek een 
succes. Nadat ze in 1996 met 
pensioen ging, werkte ze nog tien 
jaar als literair agent voor de 
Amerikaanse kinderboekenauteur. 
De Eric Carle-boeken werden 
dankzij Hens Gottmer in bijna 
heel Europa en daarbuiten in 
veertien talen uitgegeven. 
Onlangs doneerde ze een fl inke 
hoeveelheid Eric Carle-boeken 
aan Biblionef. 

“Toen ik in de uitgeverij aan de slag 
ging gaven we wel jeugdboeken uit, 
maar niks voor de heel jonge 
kinderen. Dus ging ik op zoek naar 
informatieve kinderboeken waarmee 
kinderen vanaf een jaar of 2 konden 
leren tellen, leren over vormen, 
kleuren, dieren, dat soort dingen. 
Voor mij moest een kinderboek 
meer zijn dan gezellig lezen, het 
moest ook goed en mooi zijn. 

Eric Carle
De boeken van Eric Carle waren 
precies de boeken waar Hens 
Gottmer naar op zoek was: 
‘informatief met een speels 
element’. “In de jaren vijftig werkte 
ik in Haarlem in een boekwinkel die 
toen als een van de weinige een 

kinderboekenafdeling had. Maar het 
heeft vrij lang geduurd tot 
boekhandels meer dan een klein 
plankje kinder- en jeugdboeken 
hadden. En dat terwijl boeken zo 
verschrikkelijk belangrijk zijn voor 
de woordenschat en het leren lezen 
van een kind. Daarnaast is het 
leerzaam en prikkelt het de fantasie.”

Gottmer heeft zich haar leven lang 
beziggehouden met goede 
kinderboeken en het belang van 
kunnen lezen. “‘Als je niet kunt 
lezen, dan sta je in de hoek’, was 
de titel van een lezing die ik gaf. 
Daarom ook was, en is nog steeds, 
het initiatief van Max Vegelin van 
Claerbergen (oprichter van 
Biblionef, red.) zo goed en 
belangrijk. Het belang van kunnen 
lezen geldt voor alle kinderen, 
waar ook ter wereld.” 

Afgelopen jaar zijn er al ruim 
25.000 Engelse boeken verstuurd 
naar landen in Afrika en Azië 
en 16.000 Nederlandse boeken 
naar Curaçao, Aruba en Bonaire. 
Al deze boeken zijn bij ons 
binnengekomen, verwerkt en 
weer doorgestuurd. Hoe dat 
allemaal in zijn werk gaat? 
Een blik in ons boekendepot.
Van de Nederlandse Kinderboeken 
Uitgeverijen krijgen wij Nederlandse 
boeken. Zij hebben vaak 
restpartijen, bijvoorbeeld omdat 
een nieuwe druk is uitgegeven of 
een boek heeft een kleine misdruk 
of bindfout. In plaats van deze 
restpartijen te vernietigen, doen 
zij ze cadeau aan Biblionef. Onze 
vrijwilligers plakken een Biblionef 
sticker in elk boek, zodat de boeken 
niet doorverkocht kunnen worden. 
Daarna stoppen de vrijwilligers 
de boeken in dozen. Ze verdelen 

de dozen over Suriname en de 
Antillen en zetten ze op pallets. We 
nemen contact op met onze vaste 
contacten die naar de Antillen en 
Suriname verschepen. Voor Aruba 
en Curaçao kunnen de pallets 
gratis mee in een container van 
een lokaal bouwbedrijf. Dat is heel 
� jn! Als de boeken op de plaats 
van bestemming zijn, verspreiden 
onze lokale vertegenwoordigers de 
boeken over de scholen. Zo maken 
we heel veel kinderen blij, want er 
is vaak een groot gebrek aan goede 
kinderboeken!
Deze hele keten is dus mogelijk 
door de hulp van de uitgeverijen, 
het CB en de Koninklijke 
Bibliotheek, de bouwbedrijven en 
bovenal onze vrijwilligers.
Voor de Engelstalige boeken geldt 
een iets ander verhaal. Daarover in 
de volgende nieuwsbrief meer.

Op zondag 18 september hebben 
wederom 20 enthousiaste lopers 
de Dam tot Damloop  gelopen voor 
Stichting Cucu. Deze keer hebben zij de 
bouw van een bibliotheek in Liberia van 
Biblionef als doel uitgekozen.
Er stond een erg gemotiveerde groep 
lopers aan de start van de Damloop. 
De sfeer zat er meteen goed in. En het 
resultaat was er ook naar: alle lopers 
hebben na een intensieve trainingsperiode 
de � nish bereikt! De snelste loper kwam 
al na 1 uur en 5 minuten aan in Zaandam. 
Een kleine 50 minuten later, hadden alle 
Cucu lopers de � nish bereikt.

SHARE THE FUN: BIBLIONEF VERSTUURT
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KINDERBOEKEN WAREN 

 LANGE TIJD BIJZONDER

HET BOEKENDEPOT BIJ HET  

BIBLIONEF KANTOOR

DAM TOT DAMLOOP

STICHTING CUCU

GOUDEN GRIFFEL ANNA WOLTZ
Kinderboekenschrijfs ter én 
Biblionef ambass adeur Anna 
Wolt z wint de Gouden Griffel 
voor haar boek ’Gips ’.
Gefeliciteerd Anna!

BOEKENMARKT 
HUIS TER HEIDE

Zaterdag 15 oktober 
organiseerde Centraal Wonen 
Dinslo een boekenmarkt. 
Er was voor elk wat wils; 
van gezondheidsboeken tot 
kinderboeken. De meeste 
mensen liepen blij de deur 
uit met een stapel boeken 
én een goed gevoel. Ze 
hadden immers ook een 
bijdrage gegeven voor 
Biblionef. Bedankt Centraal 
Wonen Dinslo voor de mooie 
opbrengs t van 255,50 Euro.

VAN DE REDACTIE      KORT NIEUWS
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www.biblionef.nl

Dankzij de gulle sponsoring van Argusi, 
Eye-On, Dumontis en Kinderfysiotherapie 
Centrum Tilburg heeft Cucu alle kosten die 
aan de Damloop verbonden zitten kunnen 
afdekken. Dankzij hun bijdragen kan het 
fantastische bedrag van maar liefst €3.950 
dat de lopers ingezameld hebben direct 
besteed worden aan de inrichting van de 
Biblionef bibliotheek in Liberia.

Eric Carle aan het werk



BASISSCHOOL DE KRING IN 
ACTIE VOOR BIBLIONEF

Op 7 oktober vond er op 
Basiss chool De Kring uit 
Apeldoorn een tweedehands 
markt plaats. Er waren 
in totaal 25 kramen met 
speelgoed en kinderkleding. 
Er werd ranja en cake 
verkocht en de gr abbelt on 
was erg in trek bij de 
kinderen. Een bedrag van 
318,10 Euro is bijeen gehaald 
voor Biblionef. Wat een 
geweldig result aat!  

BOEKEN WEDSTRIJD SAMENWERKING DONATEUR

Hoe begin je een laatste column? 
Daar ben ik nu al een paar dagen 
mee bezig. Want dit is mijn laatste 
column als directeur van Biblionef. 
Ik kijk terug op intense, bijzondere 
jaren waarin ik de mooiste baan 
mocht uitvoeren die er is! Jaren 
waarin ik ongelofelijk veel bijzondere 
mensen heb ontmoet: schrijvers, 
uitgevers en heel veel kinderen die 
anders nooit een boek in hun handen 
gehad zouden hebben. Ze hebben 
allemaal een passie gemeen: het 
lezen van boeken.
Toen ik begon bij Biblionef dacht 
ik: hard doorwerken, dan kunnen 
we onszelf na een poosje opheffen. 
Wat zat ik ernaast, de vraag neemt 
zelfs toe! Er zijn nog steeds ruim 
120 miljoen jongeren (veelal meisjes) 
die ongeletterd zijn. Biblionef gaat 
dus nog even door. We blijven ons 
inzetten om elk kind te laten lezen, 
overal ter wereld, in een prettige 
omgeving over onderwerpen die ze 
zelf leuk vinden. Zoals de achtjarige 
Jurson uit Aruba zegt: ik lees het liefst 
op mijn bed boeken over paarden. 
Als je kinderen zelf laat kiezen hoe 
ze lezen, maak je het vaak leuker. 
In onze ‘library skills’ training aan de 
leerkrachten van onze projecten komt 
dit ook aan bod: hoe kan je kinderen 
motiveren om te lezen en geborgen 
plekjes creëren die dit stimuleren?
Ik heb ervan genoten hieraan de 
afgelopen vijf jaar bij te dragen. 
Biblionef zit heel diep in mijn hart 
en dat zal nooit weg gaan. Met een 
traan en een lach neem ik dan ook 
afscheid. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat Biblionef in goede handen is 
bij de medewerkers, vrijwilligers en 
donateurs, die Biblionef dragen. 
Hartelijk dank allemaal! En � jne 
kerstdagen!   

Hanneke Kramps

Dankzij een nieuwe samenwerking 
met PHI Notes verstuurt Biblionef 
nu niet alleen kinderboeken, maar 
ook slimme schriften! Naam van dit 
samenwerkingsproject: 
Share the fun.
Op het eerste gezicht lijkt PHI 
Notes op een normaal notitieboek. 
Gelinieerd, met een schrijfstift in een 
hou- dertje eraan vast. Maar wie over 
het glanzende papier strijkt voelt: 
dit is ander, glad papier. En aan het 
uiteinde van de stift zit een soort gum, 
een wissertje. Dit maakt PHI Notes 
een stuk slimmer dan een normaal 
schrift: het is uitwisbaar, zoals een 
whiteboard. En je krijgt er een app 
bij, waarmee je foto’s kunt maken 
van je notities. Die kun je dan met je 
computer of smartphone bewaren, 
bewerken of delen. Het notitieboekje 
is gemaakt van gerecycled 
materiaal, en kan steeds opnieuw 
gebruikt worden. 
PHI Notes is een initiatief van 
Yvette Watson en haar compagnon 
Geerke Versteeg. Als facility manager 
bij de Koninklijke Bibliotheek had 
Yvette zicht op de inkopen én 
afvalstromen. “Ik wilde met PHI 
Notes laten zien dat het mogelijk 
is om zelf bij te dragen aan de 
circulaire economie. In een circulaire 
economie worden grondstoffen 
steeds volledig hergebruikt, het 
‘cradle-to-cradleprincipe. Zelf vond ik 
whiteboards altijd al inspirerend: geen 
papier voor � ip-overs meer nodig!” 
Dit voorjaar richtte Yvette Watson 
naast haar werk voor de KB de PHI 
Notes op, die nu al of� cieel tot social 
enterprise is bestempeld.

Vervolgens – � jn voor Biblionef – 
dacht Yvette verder. “We wilden ook 
onze eigen impact vergroten, en 
zochten naar een manier om voor 
iedere verkochte PHI Notes een 
exemplaar te doneren aan een goed 
doel. Ik kende Biblionef al, omdat 
Biblionef kantoor houdt in de KB. 
Hoe gaaf zou het zijn om samen te 
werken, dacht ik! Wij hebben geen 
ervaring en geen netwerk in de 
wereld van scholen en weeshuizen 
in derdewereldlanden. Biblionef wel!” 
Als eerste is Ghana aan de beurt: 
200 PHI Notes zal Biblionef versturen, 
met pen en penhouder erbij.
René Leisink van de Cat and Dog-
boekjes maakte het ontwerp van de 
Biblionef-PHI Notes.
Hiernaast streeft Yvette naar nog 
meer impact in eigen land. “We 
ontwikkelen lesprojecten voor 
basisscholen. Onderdeel daarvan 
is dat er in de klas anderhalf uur 
interactief aandacht is voor circulaire 
economie. Daarbij werken we samen 
met twee meiden die een heel leuk 
bordspel hebben ontwikkeld. 
In januari hebben we een pilot op 
een eerste school!”
Ideeën om nog meer impact te 
genereren? Die zijn welkom bij PHI 
Notes. Yvette Watson: 
“Onze website heeft een ‘Lab’-pagina; 
daar posten we de suggesties die we 
binnenkrijgen en daar melden we ook 
hoe we ze verwerken. Want cocreatie, 
peers vinden, samenwerken – dat is 
voor ons heel belangrijk.”

Meer informatie
http://phifactory.com/nl/impact
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ging gaven we wel jeugdboeken uit, 
maar niks voor de heel jonge 
kinderen. Dus ging ik op zoek naar 
informatieve kinderboeken waarmee 
kinderen vanaf een jaar of 2 konden 
leren tellen, leren over vormen, 
kleuren, dieren, dat soort dingen. 
Voor mij moest een kinderboek 
meer zijn dan gezellig lezen, het 
moest ook goed en mooi zijn. 
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De boeken van Eric Carle waren 
precies de boeken waar Hens 
Gottmer naar op zoek was: 
‘informatief met een speels 
element’. “In de jaren vijftig werkte 
ik in Haarlem in een boekwinkel die 
toen als een van de weinige een 

kinderboekenafdeling had. Maar het 
heeft vrij lang geduurd tot 
boekhandels meer dan een klein 
plankje kinder- en jeugdboeken 
hadden. En dat terwijl boeken zo 
verschrikkelijk belangrijk zijn voor 
de woordenschat en het leren lezen 
van een kind. Daarnaast is het 
leerzaam en prikkelt het de fantasie.”

Gottmer heeft zich haar leven lang 
beziggehouden met goede 
kinderboeken en het belang van 
kunnen lezen. “‘Als je niet kunt 
lezen, dan sta je in de hoek’, was 
de titel van een lezing die ik gaf. 
Daarom ook was, en is nog steeds, 
het initiatief van Max Vegelin van 
Claerbergen (oprichter van 
Biblionef, red.) zo goed en 
belangrijk. Het belang van kunnen 
lezen geldt voor alle kinderen, 
waar ook ter wereld.” 

Afgelopen jaar zijn er al ruim 
25.000 Engelse boeken verstuurd 
naar landen in Afrika en Azië 
en 16.000 Nederlandse boeken 
naar Curaçao, Aruba en Bonaire. 
Al deze boeken zijn bij ons 
binnengekomen, verwerkt en 
weer doorgestuurd. Hoe dat 
allemaal in zijn werk gaat? 
Een blik in ons boekendepot.
Van de Nederlandse Kinderboeken 
Uitgeverijen krijgen wij Nederlandse 
boeken. Zij hebben vaak 
restpartijen, bijvoorbeeld omdat 
een nieuwe druk is uitgegeven of 
een boek heeft een kleine misdruk 
of bindfout. In plaats van deze 
restpartijen te vernietigen, doen 
zij ze cadeau aan Biblionef. Onze 
vrijwilligers plakken een Biblionef 
sticker in elk boek, zodat de boeken 
niet doorverkocht kunnen worden. 
Daarna stoppen de vrijwilligers 
de boeken in dozen. Ze verdelen 

de dozen over Suriname en de 
Antillen en zetten ze op pallets. We 
nemen contact op met onze vaste 
contacten die naar de Antillen en 
Suriname verschepen. Voor Aruba 
en Curaçao kunnen de pallets 
gratis mee in een container van 
een lokaal bouwbedrijf. Dat is heel 
� jn! Als de boeken op de plaats 
van bestemming zijn, verspreiden 
onze lokale vertegenwoordigers de 
boeken over de scholen. Zo maken 
we heel veel kinderen blij, want er 
is vaak een groot gebrek aan goede 
kinderboeken!
Deze hele keten is dus mogelijk 
door de hulp van de uitgeverijen, 
het CB en de Koninklijke 
Bibliotheek, de bouwbedrijven en 
bovenal onze vrijwilligers.
Voor de Engelstalige boeken geldt 
een iets ander verhaal. Daarover in 
de volgende nieuwsbrief meer.

Op zondag 18 september hebben 
wederom 20 enthousiaste lopers 
de Dam tot Damloop  gelopen voor 
Stichting Cucu. Deze keer hebben zij de 
bouw van een bibliotheek in Liberia van 
Biblionef als doel uitgekozen.
Er stond een erg gemotiveerde groep 
lopers aan de start van de Damloop. 
De sfeer zat er meteen goed in. En het 
resultaat was er ook naar: alle lopers 
hebben na een intensieve trainingsperiode 
de � nish bereikt! De snelste loper kwam 
al na 1 uur en 5 minuten aan in Zaandam. 
Een kleine 50 minuten later, hadden alle 
Cucu lopers de � nish bereikt.
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Zaterdag 15 oktober 
organiseerde Centraal Wonen 
Dinslo een boekenmarkt. 
Er was voor elk wat wils; 
van gezondheidsboeken tot 
kinderboeken. De meeste 
mensen liepen blij de deur 
uit met een stapel boeken 
én een goed gevoel. Ze 
hadden immers ook een 
bijdrage gegeven voor 
Biblionef. Bedankt Centraal 
Wonen Dinslo voor de mooie 
opbrengs t van 255,50 Euro.
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Dankzij de gulle sponsoring van Argusi, 
Eye-On, Dumontis en Kinderfysiotherapie 
Centrum Tilburg heeft Cucu alle kosten die 
aan de Damloop verbonden zitten kunnen 
afdekken. Dankzij hun bijdragen kan het 
fantastische bedrag van maar liefst €3.950 
dat de lopers ingezameld hebben direct 
besteed worden aan de inrichting van de 
Biblionef bibliotheek in Liberia.

Eric Carle aan het werk



IBAN NL13INGB0000258485

NIEUWSBRIEF WINTER 2016 #42

BIBLIONEF
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER

Naam: Jurson Tromp 
Leeftijd: 8 jaar
School: Scol Basico Washington
Waar:  Aruba

Waarom houd je van 
boeken lezen? 
“Ik houd van boeken lezen omdat je 
veel informatie krijgt. Ik wil veel leren 
want ik wil dierenarts worden. Boe-
ken geven je veel informatie en ik wil 
heel slim worden en dieren helpen.”
Welk boek heb je net gelezen?
“Mees Kees op kamp, ik vind het 
spannend en grappig.”
Hoe kom je aan boeken?
“Ik haal ze in de bibliotheek 
op school. 

Ook ga ik naar de Nationale Bieb en 
leen ik boeken uit de klassenbieb”
Wat is je favoriete soort boek?
“Ik houd van paardenboeken. 
Ik heb bijna alle boeken van 
paarden gelezen.”
Waar lees je het liefst? 
“Ik lees het liefst op mijn bed.”  

Voordelig periodiek schenken
U kunt Biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 
Dit is fi scaal erg aantrekkelijk, want u kunt uw bijdrage direct opvoeren als aftrekpos t 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 vastl eggen 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 belangs telling? 
Neem telefonisch contact op met Biblionef via nummer 070-31 40 565 of via lees@biblionef.nl. 
Op de webs ite 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 Blankestijn, 
Susan Hol, Eleonora Brinkman, 
Kim Engbersen en 
Hanneke Kramps
Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon

ONZE HELD PROJECT UITGELICHT
INTERVIEW MET

JURSON TROMP

STICHTING BIBLIONEF NEDERLAND

BIBLIONEF
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER
IBAN NL13INGB0000258485
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U kunt Biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 

Kinderen tussen 6-16 jaar zijn in Liberia 
leerplichtig, echter 40% van kinderen in deze 
leeftijd lukt het niet om naar school te gaan 
door fi nanciële of culturele overwegingen. 
Slechts 64% van de mannen en 37% van de 
vrouwen tussen 15-24 jaar kan lezen. 

Op school is het lezen vooral gericht op het halen 
van examens. Het bestaat uit het nazeggen van de 
leraar. Biblionef vindt dat lezen echter ook nodig is 
voor persoonlijke groei en ontwikkeling en daarmee 
misschien ook wel een basisbehoefte voor een 
betere toekomst.

In Liberia zijn wij daarom met de lokale partner 
Manneka Inc. een driejarig programma begonnen. 
Het doel is om tien bibliotheken en twee 
Community Learning Spaces te realiseren en van 
nieuwe boeken en boekenkasten te voorzien. 
Daarnaast krijgen leerkrachten een specialistische 
training op het gebied van leesvaardigheden en 
bibliotheekmanagement. Deze training wordt 
gegeven en georganiseerd door onze lokale partner. 
Zodoende worden de  leesvaardigheden van de 
kinderen bevorderd, zodat zij beter ondersteund 
worden in hun verdere ontwikkeling en scholing. 
Biblionef is heel erg blij met het enthousiasme 
waarmee ASN Foundation dit project heeft omarmd 
en ons daarmee de mogelijkheid geeft om een deel 
van dit project in Liberia te realiseren. 
Uw steun is echter ook nodig om het overige deel 
van de grond te krijgen.

Helpt u ook mee?!
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 0000258485 
t.n.v. Stichting Biblionef Nederland o.v.v Leesplezier  
in Liberia. Alvast hartelijk dank!

De boeken van Biblionef gaan naar veel 
verschillende plekken. Biblionef geeft niet alleen 
graag boeken weg, maar heeft ook de sterke 
wens om mensen iets te leren over die boeken. 

De bedoeling is dat de verantwoordelijke personen 
van de scholen die de boeken gebruiken van 
alles leren over de boekenwereld. Je kunt boeken 
namelijk categoriseren. Je kunt boeken uitlenen 
volgens een bepaald uitleensysteem. Er valt een 
hoop te leren over het gebruik van prentenboeken. 
En nog veel meer. Het doel is om optimale en 
duurzame leesbevordering te creëren. Om een 
inspirerende kinderbibliotheek op te zetten en om 
kinderen te enthousiasmeren te gaan lezen.

In Oeganda ondersteunt Biblionef jaarlijks zo’n 
twintig lagere en middelbare scholen met boeken. 
Dat betekent dat daar veel mensen zijn die een 
training zouden kunnen volgen. Het daadwerkelijk 
uitvoeren van de trainingsplannen kwam een stuk 
dichterbij toen wij in 2015 in contact kwamen met 
het Kawempe Youth Centre te Kampala. Zij hebben 
de expertise, locatie, contacten en de ervaring 
om samen met Biblionef een training op te zetten. 
Door ondersteuning van het Rabo Foundation 
Medewerkersfonds zijn wij nu in staat een eerste 
tweedaagse Pilot Bibliotheek Training aan te bieden 
aan hoofddocenten en bibliothecarissen van een 
tiental scholen.

We kijken erg uit naar deze training! We hopen 
dat deze Pilot Bibliotheek Training een succes 
wordt, zodat we het kunnen voortzetten als een 
structurele training. 

 TRAINING

STEUN ONS OP IBAN 
NL 13 INGB 0000258485 

LEESPLEZIER GEVEN AAN 

KINDEREN IN LIBERIA

PILOT BIBLIOTHEEK TRAINING

IN KAWEMPE, OEGANDA

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

Naam: Jurson Tromp 
Leeftijd: 8 jaar
School: Scol Basico Washington
Waar:  Aruba

Waarom houd je van 
boeken lezen? 
“Ik houd van boeken lezen omdat je 
veel informatie krijgt. Ik wil veel leren 
want ik wil dierenarts worden. Boe-
ken geven je veel informatie en ik wil 
heel slim worden en dieren helpen.”
Welk boek heb je net gelezen?
“Mees Kees op kamp, ik vind het 
spannend en grappig.”
Hoe kom je aan boeken?
“Ik haal ze in de bibliotheek 
op school. 

Ook ga ik naar de Nationale Bieb en 
leen ik boeken uit de klassenbieb”
Wat is je favoriete soort boek?
“Ik houd van paardenboeken. 
Ik heb bijna alle boeken van 
paarden gelezen.”
Waar lees je het liefst? 
“Ik lees het liefst op mijn bed.”  

Voordelig periodiek schenken
U kunt Biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 
Dit is fi scaal erg aantrekkelijk, want u kunt uw bijdrage direct opvoeren als aftrekpos t 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 vastl eggen 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 belangs telling? 
Neem telefonisch contact op met Biblionef via nummer 070-31 40 565 of via lees@biblionef.nl. 
Op de webs ite 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 Blankestijn, 
Susan Hol, Eleonora Brinkman, 
Kim Engbersen en 
Hanneke Kramps
Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon

ONZE HELD PROJECT UITGELICHT
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STICHTING BIBLIONEF NEDERLAND
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U kunt Biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 

Kinderen tussen 6-16 jaar zijn in Liberia 
leerplichtig, echter 40% van kinderen in deze 
leeftijd lukt het niet om naar school te gaan 
door fi nanciële of culturele overwegingen. 
Slechts 64% van de mannen en 37% van de 
vrouwen tussen 15-24 jaar kan lezen. 

Op school is het lezen vooral gericht op het halen 
van examens. Het bestaat uit het nazeggen van de 
leraar. Biblionef vindt dat lezen echter ook nodig is 
voor persoonlijke groei en ontwikkeling en daarmee 
misschien ook wel een basisbehoefte voor een 
betere toekomst.

In Liberia zijn wij daarom met de lokale partner 
Manneka Inc. een driejarig programma begonnen. 
Het doel is om tien bibliotheken en twee 
Community Learning Spaces te realiseren en van 
nieuwe boeken en boekenkasten te voorzien. 
Daarnaast krijgen leerkrachten een specialistische 
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Zodoende worden de  leesvaardigheden van de 
kinderen bevorderd, zodat zij beter ondersteund 
worden in hun verdere ontwikkeling en scholing. 
Biblionef is heel erg blij met het enthousiasme 
waarmee ASN Foundation dit project heeft omarmd 
en ons daarmee de mogelijkheid geeft om een deel 
van dit project in Liberia te realiseren. 
Uw steun is echter ook nodig om het overige deel 
van de grond te krijgen.

Helpt u ook mee?!
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 0000258485 
t.n.v. Stichting Biblionef Nederland o.v.v Leesplezier  
in Liberia. Alvast hartelijk dank!

De boeken van Biblionef gaan naar veel 
verschillende plekken. Biblionef geeft niet alleen 
graag boeken weg, maar heeft ook de sterke 
wens om mensen iets te leren over die boeken. 
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van de scholen die de boeken gebruiken van 
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volgens een bepaald uitleensysteem. Er valt een 
hoop te leren over het gebruik van prentenboeken. 
En nog veel meer. Het doel is om optimale en 
duurzame leesbevordering te creëren. Om een 
inspirerende kinderbibliotheek op te zetten en om 
kinderen te enthousiasmeren te gaan lezen.

In Oeganda ondersteunt Biblionef jaarlijks zo’n 
twintig lagere en middelbare scholen met boeken. 
Dat betekent dat daar veel mensen zijn die een 
training zouden kunnen volgen. Het daadwerkelijk 
uitvoeren van de trainingsplannen kwam een stuk 
dichterbij toen wij in 2015 in contact kwamen met 
het Kawempe Youth Centre te Kampala. Zij hebben 
de expertise, locatie, contacten en de ervaring 
om samen met Biblionef een training op te zetten. 
Door ondersteuning van het Rabo Foundation 
Medewerkersfonds zijn wij nu in staat een eerste 
tweedaagse Pilot Bibliotheek Training aan te bieden 
aan hoofddocenten en bibliothecarissen van een 
tiental scholen.

We kijken erg uit naar deze training! We hopen 
dat deze Pilot Bibliotheek Training een succes 
wordt, zodat we het kunnen voortzetten als een 
structurele training. 
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