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Wat is je favoriete soort boek?
“Ik lees graag avonturenboeken,
door deze boeken leer ik nieuwe
woorden en leer ik de wereld beter
begrijpen.”
Waar lees je het liefst?
“Ik lees het liefst in de bibliotheek,
daar is het lekker rustig en leidt niemand me af.”

Biblionef (1989) is gevestigd in
Ghana, Frankrijk, Nederland,
Suriname, België en Zuid-Afrika.
Aan dit nummer werkten mee:
Hestia Ruben, Lisette Blankenstijn, Susan Hol, Eleonora Brinkman, Jan Dalm, Kim Engbersen
en Hanneke Kramps
Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon

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’
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Omdat hij ‘bekend is in de wereld van het boek’,
als zelfstandig uitgever van zijn eigen Uitgeverij
Nelissen, is Dick Boer acht jaar geleden
gevraagd plaats te nemen in het Biblionefbestuur. Na twee termijnen vindt hij het tijd dat
een nieuwe secretaris het stokje overneemt.
Dick Boer kijkt terug op een inspirerende tijd.
“Mijn uitgeverij geeft studieboeken uit voor het
hbo en universitair onderwijs”, vertelt Dick Boer.
“Heel wat anders dan kinderboeken, daar heb
ik nooit wat mee te maken gehad. Maar wel heb
ik vijf jaar bij een Afrikaanse uitgeverij gewerkt,
dus ik weet vanuit die tijd hoe nodig de hulp is.
En ook dat alle plannenmakerij uit Europa niet
een-op-een in Afrika werkt. Daar is altijd gebrek
aan geld en alles wat je wilt doen, duurt langer
om voor elkaar te krijgen. Wij willen hier veel
doen voor Afrika, maar ik denk dat het belangrijk is dat je uitgaat van de hulpvraag. Wat willen
zij? Dat is uitermate belangrijk. Daarom vind ik
het een goede ontwikkeling dat Biblionef plaatselijke kantoren heeft zoals in Ghana, Suriname
en Zuid-Afrika. Dan kan er ter plaatse ingevuld
worden wat nodig is.”
Dat er nog veel meer landen zijn waar behoefte is
aan goede kinderboeken, beseft Dick Boer. “Er is
nog een wereld te doen aan boeken voor kinderen en hoe plezierig zou het zijn als we aan nog
meer landen kunnen leveren. Maar Biblionef is
een kleine organisatie en is reëel in haar ambities:
je moet jezelf niet overschatten. Daarvoor is te
weinig geld beschikbaar.”
Dat boeken voor kinderen belangrijk zijn, is een
ding dat zeker is voor Dick. “Ik heb zeven kleinkinderen en die probeer ik zoveel mogelijk voor
te lezen. Boeken lezen is universeel.
Boeken openen de wereld van kinderen. Ze kunnen erdoor hun eigen emoties ontdekken, door te
lezen over gevoelens van andere kinderen.
Het is verrijkend.”

Waarom houd je van boeken
lezen?
“Ik hou erg van lezen omdat het
interessant is, ik leer nieuwe woorden en daardoor kan ik beter praten/
communiceren.”
Welk boek heb je net gelezen?
“The Good Samaritan. Een boek dat
je waarden en normen bijbrengt.”
Wie is je favoriete auteur?
“Ik bel dol op de schijfster Kathy
Knowles, haar boeken hebben van
die mooie tekeningen.”
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t.n.v. Biblionef Nederland
Incassant ID:
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alsjeblieft een kaartje van ons, knip ‘m uit
en stuur ‘m door. veel plezier!

Wia Huisman-Smeenk heeft in 2011 de bibliotheek
in Okorase in Ghana samen met de Ghanese
Emmanuel Nkrumah opgezet. Kinderen van de vier
verschillende scholen in en rondom het dorp
Okorase kunnen na hun schooldag naar deze
bibliotheek komen. De kinderen lezen daar een
boek, doen spelletjes of zijn met leesbevorderende
activiteiten bezig. De bibliotheek is op deze manier
een fijne plek waar de kinderen toegang hebben tot
goede lees- en leermaterialen. Het is elke middag
opnieuw een feest voor de kinderen om in de
bibliotheek van Okorase te komen. Veel kinderen
rennen uit school naar de bibliotheek om daar te
genieten van de verschillende activiteiten.
De bibliotheek zit nu in een voormalig postkantoor.
Dit gebouw biedt niet genoeg ruimte en
mogelijkheden voor alle kinderen die er elke
middag komen. Een geschikt stuk land is inmiddels
in samenspraak met de Chief van Okorase
aangekocht. De samenwerking tussen de Chief van
Okorase, Emmanuel en Biblionef Ghana is uiterst
vruchtbaar, want de projecten die ze samen
opzetten worden door de plaatselijke bevolking
goed opgepakt en gecontinueerd.
Wia Huisman-Smeenk zet zich samen met
Emmanuel en Biblionef in voor een grotere
bibliotheek op het nieuwe stuk land. Wilde Ganzen
heeft een premie beloofd van 50% bovenop het in
Nederland ingezamelde geld.
Helpt u ook mee?!
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 0000258485
t.n.v. Stichting Biblionef Nederland o.v.v Bibliotheek
Okorase. Alvast hartelijk dank!
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“Ik lees graag avonturenboeken, door
deze boeken leer ik nieuwe woorden
en leer ik de wereld beter begrijpen”.
Dit zijn de woorden van de negenjarige Yakubu uit Ghana. Yakubu zit op
school, niet al te ver van de bibliotheek
die wij nu in Adenta aan het opzetten
zijn: een voorbeeldbibliotheek voor
scholen met daarin een hele grote collectie aan boeken voor kinderen van
3-18 jaar. Biblionef streeft ernaar dat
Yakubu de komende jaren voldoende
boeken tot zijn beschikking heeft om
zijn leeslust in te vullen.
Onlangs sprak ik een vriend die mij
vertelde dat zijn zoon dit jaar geen
Engelse les heeft, maar wel 3500 pagina’s in het Engels moet lezen en elk
gelezen boek, artikel of verhaal moet
eindigen met een verslag. Sommige
kinderen nemen hier geen genoegen
mee en zitten aan het eind van het jaar
al op het dubbele aantal bladzijden.
Het idee sprak mij zeer aan! Als mijn
middelbare schoolleraar dit destijds
voorgesteld zou hebben, zou hij mij
niet gelukkiger gemaakt kunnen
hebben. Een heel jaar lang zoveel te
mogen lezen.
De zoon van mijn vriend hoeft niet heel
veel moeite te doen om voldoende
leesmateriaal te bemachtigen. Maar
stel dat Yakubu deze opdracht op
school krijgt? Hij heeft binnenkort een
bibliotheek om de hoek. Maar heel
veel andere kinderen moeten die nog
missen. Biblionef blijft zich inzetten om
het mogelijk te maken dat kinderen
overal ter wereld op eenvoudige wijze
die 3500 pagina’s kunnen vinden, net
als de zoon van mijn vriend.
Hanneke Kramps

ING vindt het belangrijk om te investeren in
omvangrijke maatschappelijke initiatieven
en ideeën, maar wil ook lokale projecten
in Nederland een steuntje in de rug
geven. Daarom zijn ze de campagne Help
Nederland Vooruit gestart. Mensen konden
per regio stemmen op geselecteerde goede
doelen, waaronder Biblionef in
regio Leidschendam.
Foto :Michel Mulder

Na meer dan een kwart eeuw is
Stef Bos voor het grote publiek nog
steeds onlosmakelijk verbonden
met het nummer Papa. Niet iedereen weet van zijn liefde voor het
geschreven woord en voor Afrika.
Biblionef is trots hem te mogen verwelkomen als nieuwe ambassadeur.

Welkom bij Biblionef! Waarom zei je
Ja, toen we je vroegen om ambassadeur te worden?
Ik voel een sterke link met het werk
van Biblionef. Ik heb mijn vrouw leren
kennen in Kaapstad, en daar wonen
we ook delen van het jaar. Ik heb veel
in Afrika gereisd en heb mezelf daar
echt leren kennen. Ik kreeg inzicht in
mijn eigen achtergrond – soms moet
je blijkbaar naar een ander land om
jezelf ontwikkelingshulp te geven. In
Afrika zijn boeken minder aanwezig.
Maar ikzelf ben een fervent lezer. Door
te lezen, schrijf ik muziek. Ik lees ook
veel met mijn kinderen en zie dan hoe
belangrijk dat is voor de ontwikkeling
van hun verbeelding. Daardoor gaan
ze zelf ook verhalen vertellen. Lezen
zet je in een grotere wereld. Zeker in
derdewereldlanden hebben kinderen
zo’n venster op de wereld nodig. Het
internet vuurt van alles en nog wat op
ons af. Dat is fragmentarisch, random.
Voor lezen moet je kiezen. Dat maakt
het intiemer.

Wat las je zelf, als kind?
Veel strips en klassiekers als Dik Trom.
Maar mijn echte liefde voor literatuur
kwam pas later, in Antwerpen. Toen

kreeg ik een enthousiaste literatuurleraar waardoor ik verslingerd raakte
aan boeken. Door hem las ik alles, van
Dostojewski tot Menno ter Braak. Zo’n
stimulans is belangrijk.

Wat ga je doen als ambassadeur
van Biblionef?
Ik ga in ieder geval wat dingen schrijven, over wat lezen kan betekenen.
Daarbij zal ik ook over mijn eigen
kinderen vertellen. Maar ik heb nog
veel meer ideeën. Ken je de kloosterbibliotheek van Klooster Wittem, in
Limburg? Dat is een prachtige Umberto Eco-achtige bibliotheek, waar de
boeken in houten stellages worden bewaard, meerdere verdiepingen hoog.
Met houten wenteltrappen kom je erbij.
Daar heb ik ooit gespeeld en daar zou
ik nog wel eens naartoe willen om
alleen maar nummers te schrijven die
met literatuur te maken hebben. Van
Reis door de nacht van Anne de Vries
tot Nietzsche. Zoiets zou ik ook voor
Biblionef kunnen doen. En met de
band gaan we een plaat maken met
oudervriendelijke kindermuziek. Dat
sluit ook mooi aan bij Biblionef.

Muisstil was het 8 april onder het
overdekte gedeelte van JCC naast
de kerk van Groot Kwartier te
Curaçao. Vijfenveertig kinderen uit
groep 7 en 8 van de John F. Kennedyschool, het Berg Carmelcollege en
het St. Pauluscollege zaten ademloos te luisteren naar de voordrachten die gehouden werden uit het
tweetalige boek De roep van de
shoco / Gritu di shoko.
Deze feestelijke bijeenkomst rond De

roep van de shoco / Gritu di shoko
vormde het startsein voor Biblionef
Curaçao om de overige dozen met
boeken en het lesmateriaal onder alle
basisscholen op Curaçao te verspreiden. Het boek past goed bij de
nieuwe leeslijn ‘Papiamentu, ta
lesadushi’ van Biblionef Curaçao dat

voor de basisscholen in ontwikkeling
is en al deels gebruikt wordt. De roep
van de shoco is eerder verschenen in
een Nederlands-Papiamento editie
als Kinderboekengeschenk voor het
Arubaanse Kinderboekenfestival. Het
was daar een groot succes.
Door verschillende fondsen is het
boek nu dus ook in Papiamentu.
Schrijfster Charlotte Doornhein en
Levendig Uitgever hopen dat de
leerkrachten en leerlingen op Curaçao en Bonaire met net zoveel
plezier het tweetalige boek De roep
van de shoco / Gritu di shoko zullen
gaan lezen en het hun hart raakt.
Het zal hun bewustzijn over de
natuur, dieren en cultureel erfgoed
wakker schudden.
www.biblionef.nl

Dankzij uw stem heeft Biblionef een cheque
van 3.000 Euro in ontvangst mogen nemen
van de ING met hun actie Help Nederland
Vooruit. Biblionef is heel erg blij met dit
bedrag. Hiervan kunnen wij geschikte
boeken aankopen, boekenpakketten
samenstellen en vervolgens distribueren
naar AZC’s in Nederland. Inmiddels zijn er al
boekenpakketten geleverd aan AZC Burgum
en AZC Amersfoort. Zo geven wij kinderen
daar een mogelijkheid tot lezen, het leren van
nieuwe woorden en een nieuwe taal, maar
ook een mogelijkheid om even te ontsnappen
aan hun omgeving.
Bedankt voor uw stem!

LEZEN ALS UITLAATKLEP

De Nederlandse Tineke van de Beek
werkt sinds 2004 als vrijwillig
coördinator voor Don Bosco
Foundation Cambodia. Deze stichting
voorziet Cambodjaanse kansarme
(wees)kinderen en jeugd van
basisvoorzieningen zoals
alfabetisering, gezondheidszorg,
voeding en studiebeurzen. Biblionef
heeft vorig jaar boeken gedoneerd
aan de twee scholen die de Don
Bosco Foundation beheert in
Battambang, de hoofdstad van de
gelijknamige provincie in het
noordwesten van Cambodja.
Tineke: “Dankzij Biblionef hebben we
fantastische nieuwe lectuur. Volop
lees- en leerstof, in het Engels
geschreven maar goed en prettig om
te lezen en bovendien enorm
leerzaam. Lees-, plaatjes- en
oefenboeken in kindertaal, formeel en
informeel, fictie en non-fictie. Voor
Andaung Chenh, een school voor
basis- en voortgezet onderwijs
hebben we 144 boeken gekregen en
voor de basisschool/lagere technische
school Don Bosco Salabalath 153
boeken. Of dat genoeg is? Onze
kinderen hebben leeshonger, ze
maken gretig gebruik van de
schoolbibliotheek en we hebben ruim
zevenhonderd boekenwurmen.
Boeken zijn dus altijd welkom.”
Beide scholen liggen niet ver van

steenbakkerijen en rijstvelden waar
veel schoolkinderen buiten schooltijd
en in het weekend te werk gesteld
zijn. Lezen is in het lesrooster van
beide scholen opgenomen en dat zijn
lesuren waar de leerlingen naar
uitkijken, zegt Tineke. “Cambodjaanse
kinderen zijn heel leergierig en
nieuwsgierig. Thuis hebben deze
kinderen niets. Boeken zijn voor onze
leerlingen vooral om te lezen als
ontspanning. De boeken van Biblionef
werden dan ook meteen opgemerkt
en van de planken genomen. Boeken
met leuke, kleurige kaften die
aanspreken. Vaak gaan leerlingen
helemaal op in het verhaal, ze
fantaseren erop los. Ik denk dat lezen
voor deze kinderen een uitlaatklep is.”
Kinderen leren in de scholen lezen in
hun eigen, officiële taal, het Khmer.
“Vanaf klas 1 leren ze Engels; het
alfabet en korte woorden maar het is
nog veel te moeilijk voor ze om
geschreven woorden en zinnen te
begrijpen”, vertelt Tineke. “Ze ‘lezen’
voornamelijk prentenboeken. De
leerkracht vertelt een verhaal bij de
plaatjes en de plaatjes worden
gebruikt om woorden te leren. Ook
worden sprookjes en verhalen
voorgelezen en klassikaal besproken.
Vanaf klas 3 gaan leerlingen naar de
bibliotheek en kunnen ze zelfstandig
een eenvoudig boek lezen.”

ESCAPEROOM CHALLENGE
INTERTRUST
36 teams met een totaal
van zo’n 180 personen hebben deelgenomen aan de
Escaperoom challenge van
Intertrust. Iedere deelnemer
heeft een bijdrage geleverd,
wat heeft geresulteerd in een
totale opbrengst van
EUR 2.090,- voor Biblionef!
Intertrust bedankt!

TRANSPORT VIA ZIEGLER B.V.
Biblionef bedankt Ziegler
Nederland B.V. voor het altijd
meedenken en meehelpen om
kinderboeken op een voordelige manier op de plaats van
bestemming te krijgen waar
ook ter wereld.

PUBLIEKSVERSIE
JAARVERSLAG 2015
De publieksversie van het
jaarverslag 2015 is uit. Via
onze site www.biblionef.nl kunt
u deze publieksversie downloaden of als u ons een mail
stuurt via lees@biblionef.nl
kunnen wij u de publieksversie digitaal toesturen.

Zin om te beginnen?
Ja! Ik kan de noodzaak van alle goede
doelen waarvoor ik me inzet verdedigen, van optreden voor de Hersenstichting tot KWF Kankerbestrijding.
Maar als muziek verdwijnt, dan blijft
het boek. Verhalen scheppen een
samenhangende wereld. Het boek is
de poort naar ontwikkeling.

www.biblionef.nl
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boekenpakketten geleverd aan AZC Burgum
en AZC Amersfoort. Zo geven wij kinderen
daar een mogelijkheid tot lezen, het leren van
nieuwe woorden en een nieuwe taal, maar
ook een mogelijkheid om even te ontsnappen
aan hun omgeving.
Bedankt voor uw stem!

LEZEN ALS UITLAATKLEP

De Nederlandse Tineke van de Beek
werkt sinds 2004 als vrijwillig
coördinator voor Don Bosco
Foundation Cambodia. Deze stichting
voorziet Cambodjaanse kansarme
(wees)kinderen en jeugd van
basisvoorzieningen zoals
alfabetisering, gezondheidszorg,
voeding en studiebeurzen. Biblionef
heeft vorig jaar boeken gedoneerd
aan de twee scholen die de Don
Bosco Foundation beheert in
Battambang, de hoofdstad van de
gelijknamige provincie in het
noordwesten van Cambodja.
Tineke: “Dankzij Biblionef hebben we
fantastische nieuwe lectuur. Volop
lees- en leerstof, in het Engels
geschreven maar goed en prettig om
te lezen en bovendien enorm
leerzaam. Lees-, plaatjes- en
oefenboeken in kindertaal, formeel en
informeel, fictie en non-fictie. Voor
Andaung Chenh, een school voor
basis- en voortgezet onderwijs
hebben we 144 boeken gekregen en
voor de basisschool/lagere technische
school Don Bosco Salabalath 153
boeken. Of dat genoeg is? Onze
kinderen hebben leeshonger, ze
maken gretig gebruik van de
schoolbibliotheek en we hebben ruim
zevenhonderd boekenwurmen.
Boeken zijn dus altijd welkom.”
Beide scholen liggen niet ver van

steenbakkerijen en rijstvelden waar
veel schoolkinderen buiten schooltijd
en in het weekend te werk gesteld
zijn. Lezen is in het lesrooster van
beide scholen opgenomen en dat zijn
lesuren waar de leerlingen naar
uitkijken, zegt Tineke. “Cambodjaanse
kinderen zijn heel leergierig en
nieuwsgierig. Thuis hebben deze
kinderen niets. Boeken zijn voor onze
leerlingen vooral om te lezen als
ontspanning. De boeken van Biblionef
werden dan ook meteen opgemerkt
en van de planken genomen. Boeken
met leuke, kleurige kaften die
aanspreken. Vaak gaan leerlingen
helemaal op in het verhaal, ze
fantaseren erop los. Ik denk dat lezen
voor deze kinderen een uitlaatklep is.”
Kinderen leren in de scholen lezen in
hun eigen, officiële taal, het Khmer.
“Vanaf klas 1 leren ze Engels; het
alfabet en korte woorden maar het is
nog veel te moeilijk voor ze om
geschreven woorden en zinnen te
begrijpen”, vertelt Tineke. “Ze ‘lezen’
voornamelijk prentenboeken. De
leerkracht vertelt een verhaal bij de
plaatjes en de plaatjes worden
gebruikt om woorden te leren. Ook
worden sprookjes en verhalen
voorgelezen en klassikaal besproken.
Vanaf klas 3 gaan leerlingen naar de
bibliotheek en kunnen ze zelfstandig
een eenvoudig boek lezen.”

ESCAPEROOM CHALLENGE
INTERTRUST
36 teams met een totaal
van zo’n 180 personen hebben deelgenomen aan de
Escaperoom challenge van
Intertrust. Iedere deelnemer
heeft een bijdrage geleverd,
wat heeft geresulteerd in een
totale opbrengst van
EUR 2.090,- voor Biblionef!
Intertrust bedankt!

TRANSPORT VIA ZIEGLER B.V.
Biblionef bedankt Ziegler
Nederland B.V. voor het altijd
meedenken en meehelpen om
kinderboeken op een voordelige manier op de plaats van
bestemming te krijgen waar
ook ter wereld.

PUBLIEKSVERSIE
JAARVERSLAG 2015
De publieksversie van het
jaarverslag 2015 is uit. Via
onze site www.biblionef.nl kunt
u deze publieksversie downloaden of als u ons een mail
stuurt via lees@biblionef.nl
kunnen wij u de publieksversie digitaal toesturen.

Zin om te beginnen?
Ja! Ik kan de noodzaak van alle goede
doelen waarvoor ik me inzet verdedigen, van optreden voor de Hersenstichting tot KWF Kankerbestrijding.
Maar als muziek verdwijnt, dan blijft
het boek. Verhalen scheppen een
samenhangende wereld. Het boek is
de poort naar ontwikkeling.

www.biblionef.nl

KORT NIEUWS
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CAMBODJAANSE KINDEREN

VAN BIBLIONEF

“Ik lees graag avonturenboeken, door
deze boeken leer ik nieuwe woorden
en leer ik de wereld beter begrijpen”.
Dit zijn de woorden van de negenjarige Yakubu uit Ghana. Yakubu zit op
school, niet al te ver van de bibliotheek
die wij nu in Adenta aan het opzetten
zijn: een voorbeeldbibliotheek voor
scholen met daarin een hele grote collectie aan boeken voor kinderen van
3-18 jaar. Biblionef streeft ernaar dat
Yakubu de komende jaren voldoende
boeken tot zijn beschikking heeft om
zijn leeslust in te vullen.
Onlangs sprak ik een vriend die mij
vertelde dat zijn zoon dit jaar geen
Engelse les heeft, maar wel 3500 pagina’s in het Engels moet lezen en elk
gelezen boek, artikel of verhaal moet
eindigen met een verslag. Sommige
kinderen nemen hier geen genoegen
mee en zitten aan het eind van het jaar
al op het dubbele aantal bladzijden.
Het idee sprak mij zeer aan! Als mijn
middelbare schoolleraar dit destijds
voorgesteld zou hebben, zou hij mij
niet gelukkiger gemaakt kunnen
hebben. Een heel jaar lang zoveel te
mogen lezen.
De zoon van mijn vriend hoeft niet heel
veel moeite te doen om voldoende
leesmateriaal te bemachtigen. Maar
stel dat Yakubu deze opdracht op
school krijgt? Hij heeft binnenkort een
bibliotheek om de hoek. Maar heel
veel andere kinderen moeten die nog
missen. Biblionef blijft zich inzetten om
het mogelijk te maken dat kinderen
overal ter wereld op eenvoudige wijze
die 3500 pagina’s kunnen vinden, net
als de zoon van mijn vriend.
Hanneke Kramps

ING vindt het belangrijk om te investeren in
omvangrijke maatschappelijke initiatieven
en ideeën, maar wil ook lokale projecten
in Nederland een steuntje in de rug
geven. Daarom zijn ze de campagne Help
Nederland Vooruit gestart. Mensen konden
per regio stemmen op geselecteerde goede
doelen, waaronder Biblionef in
regio Leidschendam.
Foto :Michel Mulder

Na meer dan een kwart eeuw is
Stef Bos voor het grote publiek nog
steeds onlosmakelijk verbonden
met het nummer Papa. Niet iedereen weet van zijn liefde voor het
geschreven woord en voor Afrika.
Biblionef is trots hem te mogen verwelkomen als nieuwe ambassadeur.

Welkom bij Biblionef! Waarom zei je
Ja, toen we je vroegen om ambassadeur te worden?
Ik voel een sterke link met het werk
van Biblionef. Ik heb mijn vrouw leren
kennen in Kaapstad, en daar wonen
we ook delen van het jaar. Ik heb veel
in Afrika gereisd en heb mezelf daar
echt leren kennen. Ik kreeg inzicht in
mijn eigen achtergrond – soms moet
je blijkbaar naar een ander land om
jezelf ontwikkelingshulp te geven. In
Afrika zijn boeken minder aanwezig.
Maar ikzelf ben een fervent lezer. Door
te lezen, schrijf ik muziek. Ik lees ook
veel met mijn kinderen en zie dan hoe
belangrijk dat is voor de ontwikkeling
van hun verbeelding. Daardoor gaan
ze zelf ook verhalen vertellen. Lezen
zet je in een grotere wereld. Zeker in
derdewereldlanden hebben kinderen
zo’n venster op de wereld nodig. Het
internet vuurt van alles en nog wat op
ons af. Dat is fragmentarisch, random.
Voor lezen moet je kiezen. Dat maakt
het intiemer.

Wat las je zelf, als kind?
Veel strips en klassiekers als Dik Trom.
Maar mijn echte liefde voor literatuur
kwam pas later, in Antwerpen. Toen

kreeg ik een enthousiaste literatuurleraar waardoor ik verslingerd raakte
aan boeken. Door hem las ik alles, van
Dostojewski tot Menno ter Braak. Zo’n
stimulans is belangrijk.

Wat ga je doen als ambassadeur
van Biblionef?
Ik ga in ieder geval wat dingen schrijven, over wat lezen kan betekenen.
Daarbij zal ik ook over mijn eigen
kinderen vertellen. Maar ik heb nog
veel meer ideeën. Ken je de kloosterbibliotheek van Klooster Wittem, in
Limburg? Dat is een prachtige Umberto Eco-achtige bibliotheek, waar de
boeken in houten stellages worden bewaard, meerdere verdiepingen hoog.
Met houten wenteltrappen kom je erbij.
Daar heb ik ooit gespeeld en daar zou
ik nog wel eens naartoe willen om
alleen maar nummers te schrijven die
met literatuur te maken hebben. Van
Reis door de nacht van Anne de Vries
tot Nietzsche. Zoiets zou ik ook voor
Biblionef kunnen doen. En met de
band gaan we een plaat maken met
oudervriendelijke kindermuziek. Dat
sluit ook mooi aan bij Biblionef.

Muisstil was het 8 april onder het
overdekte gedeelte van JCC naast
de kerk van Groot Kwartier te
Curaçao. Vijfenveertig kinderen uit
groep 7 en 8 van de John F. Kennedyschool, het Berg Carmelcollege en
het St. Pauluscollege zaten ademloos te luisteren naar de voordrachten die gehouden werden uit het
tweetalige boek De roep van de
shoco / Gritu di shoko.
Deze feestelijke bijeenkomst rond De

roep van de shoco / Gritu di shoko
vormde het startsein voor Biblionef
Curaçao om de overige dozen met
boeken en het lesmateriaal onder alle
basisscholen op Curaçao te verspreiden. Het boek past goed bij de
nieuwe leeslijn ‘Papiamentu, ta
lesadushi’ van Biblionef Curaçao dat

voor de basisscholen in ontwikkeling
is en al deels gebruikt wordt. De roep
van de shoco is eerder verschenen in
een Nederlands-Papiamento editie
als Kinderboekengeschenk voor het
Arubaanse Kinderboekenfestival. Het
was daar een groot succes.
Door verschillende fondsen is het
boek nu dus ook in Papiamentu.
Schrijfster Charlotte Doornhein en
Levendig Uitgever hopen dat de
leerkrachten en leerlingen op Curaçao en Bonaire met net zoveel
plezier het tweetalige boek De roep
van de shoco / Gritu di shoko zullen
gaan lezen en het hun hart raakt.
Het zal hun bewustzijn over de
natuur, dieren en cultureel erfgoed
wakker schudden.
www.biblionef.nl

Dankzij uw stem heeft Biblionef een cheque
van 3.000 Euro in ontvangst mogen nemen
van de ING met hun actie Help Nederland
Vooruit. Biblionef is heel erg blij met dit
bedrag. Hiervan kunnen wij geschikte
boeken aankopen, boekenpakketten
samenstellen en vervolgens distribueren
naar AZC’s in Nederland. Inmiddels zijn er al
boekenpakketten geleverd aan AZC Burgum
en AZC Amersfoort. Zo geven wij kinderen
daar een mogelijkheid tot lezen, het leren van
nieuwe woorden en een nieuwe taal, maar
ook een mogelijkheid om even te ontsnappen
aan hun omgeving.
Bedankt voor uw stem!

LEZEN ALS UITLAATKLEP

De Nederlandse Tineke van de Beek
werkt sinds 2004 als vrijwillig
coördinator voor Don Bosco
Foundation Cambodia. Deze stichting
voorziet Cambodjaanse kansarme
(wees)kinderen en jeugd van
basisvoorzieningen zoals
alfabetisering, gezondheidszorg,
voeding en studiebeurzen. Biblionef
heeft vorig jaar boeken gedoneerd
aan de twee scholen die de Don
Bosco Foundation beheert in
Battambang, de hoofdstad van de
gelijknamige provincie in het
noordwesten van Cambodja.
Tineke: “Dankzij Biblionef hebben we
fantastische nieuwe lectuur. Volop
lees- en leerstof, in het Engels
geschreven maar goed en prettig om
te lezen en bovendien enorm
leerzaam. Lees-, plaatjes- en
oefenboeken in kindertaal, formeel en
informeel, fictie en non-fictie. Voor
Andaung Chenh, een school voor
basis- en voortgezet onderwijs
hebben we 144 boeken gekregen en
voor de basisschool/lagere technische
school Don Bosco Salabalath 153
boeken. Of dat genoeg is? Onze
kinderen hebben leeshonger, ze
maken gretig gebruik van de
schoolbibliotheek en we hebben ruim
zevenhonderd boekenwurmen.
Boeken zijn dus altijd welkom.”
Beide scholen liggen niet ver van

steenbakkerijen en rijstvelden waar
veel schoolkinderen buiten schooltijd
en in het weekend te werk gesteld
zijn. Lezen is in het lesrooster van
beide scholen opgenomen en dat zijn
lesuren waar de leerlingen naar
uitkijken, zegt Tineke. “Cambodjaanse
kinderen zijn heel leergierig en
nieuwsgierig. Thuis hebben deze
kinderen niets. Boeken zijn voor onze
leerlingen vooral om te lezen als
ontspanning. De boeken van Biblionef
werden dan ook meteen opgemerkt
en van de planken genomen. Boeken
met leuke, kleurige kaften die
aanspreken. Vaak gaan leerlingen
helemaal op in het verhaal, ze
fantaseren erop los. Ik denk dat lezen
voor deze kinderen een uitlaatklep is.”
Kinderen leren in de scholen lezen in
hun eigen, officiële taal, het Khmer.
“Vanaf klas 1 leren ze Engels; het
alfabet en korte woorden maar het is
nog veel te moeilijk voor ze om
geschreven woorden en zinnen te
begrijpen”, vertelt Tineke. “Ze ‘lezen’
voornamelijk prentenboeken. De
leerkracht vertelt een verhaal bij de
plaatjes en de plaatjes worden
gebruikt om woorden te leren. Ook
worden sprookjes en verhalen
voorgelezen en klassikaal besproken.
Vanaf klas 3 gaan leerlingen naar de
bibliotheek en kunnen ze zelfstandig
een eenvoudig boek lezen.”

ESCAPEROOM CHALLENGE
INTERTRUST
36 teams met een totaal
van zo’n 180 personen hebben deelgenomen aan de
Escaperoom challenge van
Intertrust. Iedere deelnemer
heeft een bijdrage geleverd,
wat heeft geresulteerd in een
totale opbrengst van
EUR 2.090,- voor Biblionef!
Intertrust bedankt!

TRANSPORT VIA ZIEGLER B.V.
Biblionef bedankt Ziegler
Nederland B.V. voor het altijd
meedenken en meehelpen om
kinderboeken op een voordelige manier op de plaats van
bestemming te krijgen waar
ook ter wereld.

PUBLIEKSVERSIE
JAARVERSLAG 2015
De publieksversie van het
jaarverslag 2015 is uit. Via
onze site www.biblionef.nl kunt
u deze publieksversie downloaden of als u ons een mail
stuurt via lees@biblionef.nl
kunnen wij u de publieksversie digitaal toesturen.

Zin om te beginnen?
Ja! Ik kan de noodzaak van alle goede
doelen waarvoor ik me inzet verdedigen, van optreden voor de Hersenstichting tot KWF Kankerbestrijding.
Maar als muziek verdwijnt, dan blijft
het boek. Verhalen scheppen een
samenhangende wereld. Het boek is
de poort naar ontwikkeling.

www.biblionef.nl
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VRIJWILLIGER

ONZE HELD

SAMEN BOUWEN AAN

VRIJWILLIGER DICK BOER

INTERVIEW MET

BIBLIOTHEEK OKORASE

“BOEKEN LEZEN IS UNIVERSEEL”

YAKUBU BARIKE

www.biblionef.nl

Wat is je favoriete soort boek?
“Ik lees graag avonturenboeken,
door deze boeken leer ik nieuwe
woorden en leer ik de wereld beter
begrijpen.”
Waar lees je het liefst?
“Ik lees het liefst in de bibliotheek,
daar is het lekker rustig en leidt niemand me af.”

Biblionef (1989) is gevestigd in
Ghana, Frankrijk, Nederland,
Suriname, België en Zuid-Afrika.
Aan dit nummer werkten mee:
Hestia Ruben, Lisette Blankenstijn, Susan Hol, Eleonora Brinkman, Jan Dalm, Kim Engbersen
en Hanneke Kramps
Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon

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’
STICHTING BIBLIONEF NEDERLAND

BIBLIONEF
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER
IBAN NL13INGB0000258485

Ook enthousiast geworden van onze projecten? Word nu donateur!

www.biblionef.nl

#

Omdat hij ‘bekend is in de wereld van het boek’,
als zelfstandig uitgever van zijn eigen Uitgeverij
Nelissen, is Dick Boer acht jaar geleden
gevraagd plaats te nemen in het Biblionefbestuur. Na twee termijnen vindt hij het tijd dat
een nieuwe secretaris het stokje overneemt.
Dick Boer kijkt terug op een inspirerende tijd.
“Mijn uitgeverij geeft studieboeken uit voor het
hbo en universitair onderwijs”, vertelt Dick Boer.
“Heel wat anders dan kinderboeken, daar heb
ik nooit wat mee te maken gehad. Maar wel heb
ik vijf jaar bij een Afrikaanse uitgeverij gewerkt,
dus ik weet vanuit die tijd hoe nodig de hulp is.
En ook dat alle plannenmakerij uit Europa niet
een-op-een in Afrika werkt. Daar is altijd gebrek
aan geld en alles wat je wilt doen, duurt langer
om voor elkaar te krijgen. Wij willen hier veel
doen voor Afrika, maar ik denk dat het belangrijk is dat je uitgaat van de hulpvraag. Wat willen
zij? Dat is uitermate belangrijk. Daarom vind ik
het een goede ontwikkeling dat Biblionef plaatselijke kantoren heeft zoals in Ghana, Suriname
en Zuid-Afrika. Dan kan er ter plaatse ingevuld
worden wat nodig is.”
Dat er nog veel meer landen zijn waar behoefte is
aan goede kinderboeken, beseft Dick Boer. “Er is
nog een wereld te doen aan boeken voor kinderen en hoe plezierig zou het zijn als we aan nog
meer landen kunnen leveren. Maar Biblionef is
een kleine organisatie en is reëel in haar ambities:
je moet jezelf niet overschatten. Daarvoor is te
weinig geld beschikbaar.”
Dat boeken voor kinderen belangrijk zijn, is een
ding dat zeker is voor Dick. “Ik heb zeven kleinkinderen en die probeer ik zoveel mogelijk voor
te lezen. Boeken lezen is universeel.
Boeken openen de wereld van kinderen. Ze kunnen erdoor hun eigen emoties ontdekken, door te
lezen over gevoelens van andere kinderen.
Het is verrijkend.”

Waarom houd je van boeken
lezen?
“Ik hou erg van lezen omdat het
interessant is, ik leer nieuwe woorden en daardoor kan ik beter praten/
communiceren.”
Welk boek heb je net gelezen?
“The Good Samaritan. Een boek dat
je waarden en normen bijbrengt.”
Wie is je favoriete auteur?
“Ik bel dol op de schijfster Kathy
Knowles, haar boeken hebben van
die mooie tekeningen.”

GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER

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

www.biblionef.nl

STEUN ONS OP IBAN
NL 13 INGB 0000258485

Naam: Yakubu Barike
Leeftijd: 9 jaar
School: The Blessed Hope School
Plaats: Adenta, Accra
Land: Ghana

#41

BIBLIONEF

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

alsjeblieft een kaartje van ons, knip ‘m uit
en stuur ‘m door. veel plezier!

Wia Huisman-Smeenk heeft in 2011 de bibliotheek
in Okorase in Ghana samen met de Ghanese
Emmanuel Nkrumah opgezet. Kinderen van de vier
verschillende scholen in en rondom het dorp
Okorase kunnen na hun schooldag naar deze
bibliotheek komen. De kinderen lezen daar een
boek, doen spelletjes of zijn met leesbevorderende
activiteiten bezig. De bibliotheek is op deze manier
een fijne plek waar de kinderen toegang hebben tot
goede lees- en leermaterialen. Het is elke middag
opnieuw een feest voor de kinderen om in de
bibliotheek van Okorase te komen. Veel kinderen
rennen uit school naar de bibliotheek om daar te
genieten van de verschillende activiteiten.
De bibliotheek zit nu in een voormalig postkantoor.
Dit gebouw biedt niet genoeg ruimte en
mogelijkheden voor alle kinderen die er elke
middag komen. Een geschikt stuk land is inmiddels
in samenspraak met de Chief van Okorase
aangekocht. De samenwerking tussen de Chief van
Okorase, Emmanuel en Biblionef Ghana is uiterst
vruchtbaar, want de projecten die ze samen
opzetten worden door de plaatselijke bevolking
goed opgepakt en gecontinueerd.
Wia Huisman-Smeenk zet zich samen met
Emmanuel en Biblionef in voor een grotere
bibliotheek op het nieuwe stuk land. Wilde Ganzen
heeft een premie beloofd van 50% bovenop het in
Nederland ingezamelde geld.
Helpt u ook mee?!
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 0000258485
t.n.v. Stichting Biblionef Nederland o.v.v Bibliotheek
Okorase. Alvast hartelijk dank!
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Wat is je favoriete soort boek?
“Ik lees graag avonturenboeken,
door deze boeken leer ik nieuwe
woorden en leer ik de wereld beter
begrijpen.”
Waar lees je het liefst?
“Ik lees het liefst in de bibliotheek,
daar is het lekker rustig en leidt niemand me af.”

Biblionef (1989) is gevestigd in
Ghana, Frankrijk, Nederland,
Suriname, België en Zuid-Afrika.
Aan dit nummer werkten mee:
Hestia Ruben, Lisette Blankenstijn, Susan Hol, Eleonora Brinkman, Jan Dalm, Kim Engbersen
en Hanneke Kramps
Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon

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’
STICHTING BIBLIONEF NEDERLAND
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Omdat hij ‘bekend is in de wereld van het boek’,
als zelfstandig uitgever van zijn eigen Uitgeverij
Nelissen, is Dick Boer acht jaar geleden
gevraagd plaats te nemen in het Biblionefbestuur. Na twee termijnen vindt hij het tijd dat
een nieuwe secretaris het stokje overneemt.
Dick Boer kijkt terug op een inspirerende tijd.
“Mijn uitgeverij geeft studieboeken uit voor het
hbo en universitair onderwijs”, vertelt Dick Boer.
“Heel wat anders dan kinderboeken, daar heb
ik nooit wat mee te maken gehad. Maar wel heb
ik vijf jaar bij een Afrikaanse uitgeverij gewerkt,
dus ik weet vanuit die tijd hoe nodig de hulp is.
En ook dat alle plannenmakerij uit Europa niet
een-op-een in Afrika werkt. Daar is altijd gebrek
aan geld en alles wat je wilt doen, duurt langer
om voor elkaar te krijgen. Wij willen hier veel
doen voor Afrika, maar ik denk dat het belangrijk is dat je uitgaat van de hulpvraag. Wat willen
zij? Dat is uitermate belangrijk. Daarom vind ik
het een goede ontwikkeling dat Biblionef plaatselijke kantoren heeft zoals in Ghana, Suriname
en Zuid-Afrika. Dan kan er ter plaatse ingevuld
worden wat nodig is.”
Dat er nog veel meer landen zijn waar behoefte is
aan goede kinderboeken, beseft Dick Boer. “Er is
nog een wereld te doen aan boeken voor kinderen en hoe plezierig zou het zijn als we aan nog
meer landen kunnen leveren. Maar Biblionef is
een kleine organisatie en is reëel in haar ambities:
je moet jezelf niet overschatten. Daarvoor is te
weinig geld beschikbaar.”
Dat boeken voor kinderen belangrijk zijn, is een
ding dat zeker is voor Dick. “Ik heb zeven kleinkinderen en die probeer ik zoveel mogelijk voor
te lezen. Boeken lezen is universeel.
Boeken openen de wereld van kinderen. Ze kunnen erdoor hun eigen emoties ontdekken, door te
lezen over gevoelens van andere kinderen.
Het is verrijkend.”

Waarom houd je van boeken
lezen?
“Ik hou erg van lezen omdat het
interessant is, ik leer nieuwe woorden en daardoor kan ik beter praten/
communiceren.”
Welk boek heb je net gelezen?
“The Good Samaritan. Een boek dat
je waarden en normen bijbrengt.”
Wie is je favoriete auteur?
“Ik bel dol op de schijfster Kathy
Knowles, haar boeken hebben van
die mooie tekeningen.”

GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER
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alsjeblieft een kaartje van ons, knip ‘m uit
en stuur ‘m door. veel plezier!

Wia Huisman-Smeenk heeft in 2011 de bibliotheek
in Okorase in Ghana samen met de Ghanese
Emmanuel Nkrumah opgezet. Kinderen van de vier
verschillende scholen in en rondom het dorp
Okorase kunnen na hun schooldag naar deze
bibliotheek komen. De kinderen lezen daar een
boek, doen spelletjes of zijn met leesbevorderende
activiteiten bezig. De bibliotheek is op deze manier
een fijne plek waar de kinderen toegang hebben tot
goede lees- en leermaterialen. Het is elke middag
opnieuw een feest voor de kinderen om in de
bibliotheek van Okorase te komen. Veel kinderen
rennen uit school naar de bibliotheek om daar te
genieten van de verschillende activiteiten.
De bibliotheek zit nu in een voormalig postkantoor.
Dit gebouw biedt niet genoeg ruimte en
mogelijkheden voor alle kinderen die er elke
middag komen. Een geschikt stuk land is inmiddels
in samenspraak met de Chief van Okorase
aangekocht. De samenwerking tussen de Chief van
Okorase, Emmanuel en Biblionef Ghana is uiterst
vruchtbaar, want de projecten die ze samen
opzetten worden door de plaatselijke bevolking
goed opgepakt en gecontinueerd.
Wia Huisman-Smeenk zet zich samen met
Emmanuel en Biblionef in voor een grotere
bibliotheek op het nieuwe stuk land. Wilde Ganzen
heeft een premie beloofd van 50% bovenop het in
Nederland ingezamelde geld.
Helpt u ook mee?!
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 0000258485
t.n.v. Stichting Biblionef Nederland o.v.v Bibliotheek
Okorase. Alvast hartelijk dank!
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