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JAARVERSLAG 2014
WAT DOEN WE?
Stichting Biblionef Nederland geeft kinderen
wereldwijd de kans om te lezen. We helpen met
het opzetten van kleine bibliotheken, trainen
bibliothecaressen, zorgen voor kinderboeken
in braille of met extra grote letters voor blinde
of slechtziende kinderen en laten kinderboeken
vertalen in Afrikaanse minderheidstalen.

MET WIE DOEN WE DAT?
Professionele medewerkers, een grote groep
enthousiaste vrijwilligers en de vele vrienden en
sponsors van Biblionef leveren op verschillende
manieren een bijdrage. Samen hebben ze
ervoor gezorgd dat ook in 2014 weer veel
kinderen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika plezier
konden beleven aan het lezen van boeken.

WAT DEDEN WE IN 2014?

WAT WAS BIJZONDER IN 2014?

We zijn er in 2014 in geslaagd om meer geld binnen
te halen dan in het jaar ervoor. Daarmee zijn bijna
100.000 boeken vanuit Nederland verscheept naar 19
landen. Meer dan 165.000 kinderen de kans kregen om
kinderboeken te lezen.

In 2014 verschenen er 5 nieuwe titels van de
kinderboekenserie Cat and Dog en zijn er 5.000 nieuwe
sets van 12 boekjes gedrukt. De schrijver/tekenaar
van deze serie is onze vaste vrijwilliger René Leisink.
De verhalen van Cat and Dog worden gelezen door
kinderen van over de hele wereld, van India tot ZuidAfrika. Dankjewel René!

GEEF KINDEREN LEESPLEZIER,
BOEKEN OPENEN HUN WERELD!

WAT WAREN ANDERE
BELANGRIJKE RESULTATEN?
- In 2014 zijn in Ghana tweedaagse trainingen
‘bibliotheekmanagement en leesmotivatie voor
kinderen’ georganiseerd. Tijdens de training leren
docenten bijvoorbeeld hoe ze hun leerlingen
enthousiast maken voor boeken.
- Het boekje Brenda heeft een draakje in haar bloed
is vertaald en gedrukt in het Swahili. Dit boekje gaat
over een meisje met HIV. We hebben al boekjes in
het Swahili verstuurd naar verschillende projecten in
Tanzania en Kenia.
- Brenda heeft een draakje in haar bloed is ook in elf
talen op posterformaat verschenen. De posters
worden gebruikt als voorlichtingsmateriaal.
- Dankzij een grote donatie hebben we Biblionef
Zuid-Afrika kunnen helpen met de aankoop van de
Afrikaanse vertaling van het sprookje Rapunzel.
- Omdat we zoveel Nederlandse boeken binnenkregen,
hebben we in 2014 veel meer kinderen blij kunnen
maken dan we van tevoren hadden bedacht. Onze
doelstelling was om 30.000 Nederlandse boeken te
versturen. Dat werden er uiteindelijk bijna 75.000!
- Omdat we een nieuwe zusterorganisatie van Biblionef
willen opzetten in Oeganda, hebben we in 2014 de
banden aangehaald met verschillende organisaties
in dit land. Zij kunnen ons wellicht helpen met de
verspreiding van kinderboeken in Oeganda.

MIJLPAAL VOOR
BIBLIONEF GHANA

WAT WILLEN WE IN
2015 BEREIKEN?

In 2014 is Biblionef Ghana officieel geregistreerd als NGO
in Ghana. De nieuwe organisatie zorgde ervoor dat 68
scholen in Ghana kinderboeken kregen en gaf daarmee
leesplezier aan 25.000 kinderen. Ook verzorgde Biblionef
Ghana drie trainingen aan 51 bibliothecarissen. Samen
met Biblionef Ghana kunnen ter plaatse uiteenlopende
activiteiten worden ontwikkeld, zodat meer kinderen
worden bereikt.

In 2015 wil Biblionef:
- verdergaan met het helpen opzetten van
lokale bibliotheken;
- mogelijkheden onderzoeken voor
zusterorganisaties in Oeganda, Kenia en Indonesië;
- meer trainingen verzorgen voor
nieuwe bibliothecarissen;
- kinderboeken verspreiden naar Suriname,
Aruba, Curaçao, Afrika en Azië;
- lokale organisaties helpen met het uitgeven
van boeken in lokale talen;
- bekijken hoe we het lezen met eenvoudige
e-readers kunnen ondersteunen;
- de naamsbekendheid van Biblionef vergroten
met een publiciteitscampagne
- de banden met onze internationale
zusterorganisaties verder aanhalen.

WAT KAN BETER?
Door het wegvallen van onze sponsor KLM Cargo
ontbreekt er een belangrijke schakel in met name het
transport van boeken naar kleinschalige projecten.
We blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor
gesponsord transport.

2014 IN CIJFERS

21.852 Engelstalige boeken
verstuurd naar projecten in
Ghana en 18 andere landen
Een bedrag van
€ 148.013 binnengehaald
en € 145.774 uitgegeven

De resterende € 2.239
besteden we in 2015
aan verschillende projecten

Bijna 75.000 Nederlandse boeken
verstuurd naar Suriname, Bonaire,
Aruba en Curaçao

In de vorm van kantoorruimte en vervoer
€ 55.122 ontvangen en 100.486
boeken van uitgevers gekregen

IN 2014 KONDEN 100.000 KINDEREN
BOEKEN LEZEN DANKZIJ

25 vrijwilligers
2 grote sponsors:
De Koninklijke Bibliotheek kantoor- en opslagruimte
Het CB opslag en vervoer van boeken in Nederland

59 zakelijke donateurs
3 ambassadeurs
1 directeur
1 operationeel manager
5 bestuursleden (vrijwillig)
2 scholen die Biblionef financieel hebben ondersteund
250 particuliere donateurs
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Voor de volledige versie van het goedgekeurde jaarverslag verwijzen
wij graag naar onze website: www.biblionef.nl
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