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Naam: Avizia Mensah Banini
Leeftijd: 10 jaar
School: 
WASS Experimental 2 Basic B
Plaats: Adenta, Barrier, Accra
Land:  Ghana

Waarom houd je van lezen?
“Ik houd van lezen omdat interes-
sante boeken met interessante 
verhalen mij blij maken.”
Hoe kom je aan boeken en hoe 
veel lees je? 
“Er is geen bibliotheek op mijn 
school. Soms leen ik een boek van 
een vriendin. Ik las niet heel vaak 
boeken, maar nu ik lid ben van de 
Biblionef bibliotheek lees ik een boek 
per dag.”

Wat is je favoriete soort boek? 
“Ik houd van dierenverhalen en van 
non-fictie verhalen met interessante 
onderwerpen.”
Wat vind je van de Biblionef 
bibliotheek?
“De boeken in de bibliotheek maken 
het een fijne plek om te komen. Ik 
houd van de vrolijke tekeningen op 
de muur en ook van de boeken en 
het speelgoed.”

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, Kim Engbersen 
en Friso Vonder

Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon

ONZE HELD PROJECT UITGELICHT
INTERVIEW MET
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30 maart jongstleden is er naast het al bestaande 
Biblionef kantoor in Ghana een echte gemeen-
schapsbibliotheek geopend. Kinderen uit de 
gehele omgeving kunnen na schooltijd en in het 
weekend langskomen om er boeken te lezen en 
leesactiviteiten bij te wonen. Gelijk op de eerste 
dag waren er al vele kinderen aanwezig. Al 
weken keken ze nieuwsgierig naar binnen, naar 
de vrolijk ingerichte ruimte, als ze van en naar 
school langsliepen. Nu mochten ze dan eindelijk 
naar binnen. 

In deze lichte ruimte met veel kleuren en comfor-
tabele zithoeken voelen kinderen zich snel  
op hun gemak. Er is een geweldig aanbod  
van boeken en taalspelletjes voor kinderen  
van alle leeftijden. 

Melissa van 8 jaar zegt:
Dit is een fijne plek om te komen, omdat ik zoveel 
boeken kan lezen en de bibliotheek is netjes en 
gezellig en alle boeken zijn zo interessant!

Inmiddels zijn er al 66 kinderen lid van de biblio-
theek. Kinderen kunnen zich nu na schooltijd op 
een veilige en gezellige plek onderdompelen in 
de wereld van het boek.  

Ook in Okorase, ten noorden van Accra te  
Ghana willen we nog zo’n gemeenschaps- 
bibliotheek opzetten.

Helpt u ook mee om nog zo’n mooie bibliotheek 
van de grond te krijgen?
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 
0000258485 t.n.v. Stichting Biblionef Nederland 
o.v.v Bibliotheek Okorase. Alvast hartelijk dank!

“Toen ik las dat Dick Boer afscheid nam als 
bestuurslid, dacht ik gelijk: dat is iets voor mij. 
Onze uitgeverij Gottmer werkt als donateur van 
kinderboeken al langer samen met Biblionef – we 
dragen de organisatie een warm hart toe. Een 
betoog over het belang van lezen hoef ik hier niet 
te houden, maar juist dit spreekt me zo aan bij 
Biblionef: hoe kunnen we de wereld een beetje 
beter maken door actief bij te dragen in kennis 
en middelen om het leesplezier voor kinderen 
te faciliteren? Want lezen begint met plezier. Ik 
herinner me nog goed hoe ik als kind genoot 
van de rijke fantasiewereld van Roald Dahl – die 
boeken lees ik mijn eigen kinderen nu ook weer 
voor. En door Thea Beckman ben ik echt verslin-
gerd geraakt aan het lezen. Tegenwoordig is het 
aanbod van kinderboeken zelfs nog veel groter 
en meer divers. 

Ik draai nu een halfjaar als secretaris mee in het 
Biblionef-bestuur, en wil graag samen met de 
rest van het bestuur, de nieuwe directeur en de 
vele vrijwilligers helpen om de bekendheid van 
Biblionef te vergroten. Zodat we meer mensen 
enthousiasmeren, meer donateurs vinden en 
daarmee meer internationale projecten op poten 
kunnen zetten. Want uiteindelijk moeten alle kin-
deren de kans krijgen om te leren lezen!”

 VRIJWILLIGER

STEUN ONS OP IBAN 
NL 13 INGB 0000258485 

LEESPLEZIER GEVEN AAN

KINDEREN IN GHANA

BESTUURSLID MARIUS VAN CAMPEN

“LEZEN BEGINT MET PLEZIER”

Ook enthousiast geworden van onze projecten? Word nu donateur!

Foto: Karen Bertrams



JAARREKENING 2016
De jaarrekening 2016 is uit. 
Via www.biblionef.nl kunt u de 
jaarrekening downloaden of 
als u ons een mail stuurt via 
lees@biblionef.nl kunnen wij u 
deze digitaal toesturen.  

DONATEUR ACTIE EVEN VOORSTELLEN LEZEN ALS UITLAATKLEP

Als je het nieuws volgt, dan lijkt het 
alsof er weinig hoopvols gebeurt in de 
wereld. Slecht nieuws lijkt wel meer in 
trek dan positieve verhalen. En zelfs in 
onze dierbare wereld van het kinder-
boek valt soms een schaduw. 
Ik las onlangs over een onderzoek 
van Janice McCabe, professor in de 
sociologie. Zij onderzocht bijna zes-
duizend Engelstalige kinderboeken, 
verschenen tussen 1900 en 2000. 
Wat bleek: Vrouwen speelden in nog 
geen derde van al de onderzochte 
boeken een belangrijke rol.  Wat zou 
dit doen met meisjes?

Maar voor wie mij niet kent, ongetwij-
feld de meeste lezers op dit moment, 
ik ben een rasoptimist. Zo las ik een 
hoopvol interview in ONE World met 
de Nigeriaanse filosofe Sophie Olu-wole. 
Als enige vrouwelijke student studeerde 
ze af aan de faculteit voor filosofie.
Haar vader heeft haar nooit belemmerd 
om te gaan leren en stimuleerde het 
besef van gelijkwaardigheid.  Oluwole 
opent voor ieder die ervoor openstaat 
een wereld aan Afrikaanse wijsheid. 
Een wereld waar ‘samen’ de basis is. 

Ik voel me vereerd een steentje te 
mogen bijdragen aan het werk van 
Biblionef in de wetenschap dat er er-
gens een meisje in een land hier niet 
eens zo ver vandaan een boek onder 
ogen krijgt dat haar  nog wel eens een 
mooi verhaal zou kunnen vertellen…

Friso Vonder

Biblionef heeft een opvolger voor 
Hanneke Kramps gevonden:  
Friso Vonder is sinds april 2017  
de nieuwe directeur. 

Waarom heb je voor  
Biblionef gekozen? 
Ik kende Biblionef nog niet, maar toen 
ik van de vacature hoorde was ik 
meteen enthousiast. Het is een leuke 
organisatie met grote impact en veel 
optimisme. Er is een frisse, leuke 
Biblionef-community, met trouwe 
vrijwilligers en sympathieke bestuurs-
leden en ambassadeurs. Ik had een 
paar nog slapende dromen: ik wilde 
graag internationaal iets betekenen en 
meer doen met het plezier dat ik ervaar 
in het contact met andere culturen. 
Daar kan ik nu wat mee doen.

Wat deed je hiervoor?
Ik was docent en ook fondsenwerver 
bij een antroposofische zorginstelling. 
Dus elementen uit mijn vorige werk 
komen weer van pas bij Biblionef.  
Daarnaast heb ik me altijd met kunst 
beziggehouden en ik schrijf de vrolijke 
liedjes voor de band Alfon Oekie.

Wat betekent lezen voor jou?
Ik heb altijd een stapel boeken naast 
mijn bed. Als kind heb ik het geluk 
gehad om veel voorgelezen te worden. 
‘Lezen vergroot je wereld’ – dat credo 
heb ik zelf ook echt ervaren. Ik herinner 
me Little Lord Fauntleroy, een kinder-
boek van Frances Hodgson Burnett, 

en Kikker en Pad van Arnold Lobel. 
Ik kan de inhoud niet meer navertellen, 
maar de gevoelswaarde herinner ik me 
nog dondersgoed. Als je in een boek 
verdwijnt ontspan je en kom je echt tot 
jezelf. Dat is anders dan bijvoorbeeld je 
tijd doorbrengen op internet. 

Hoe zie je de toekomst?  
Gaat Biblionef meer digitaal?
We doen onderzoek naar e-readers, en 
zetten kleine stappen. Maar voorlppig 
werken we met papieren boeken. We 
moeten hier de komende tijd wel 
verder over nadenken. We moeten met 
de tijd meegaan, en het milieu is ook 
belangrijk. Maar bij digitalisering ligt 
verslaving snel op de loer. Ik heb zelf 
drie jonge kinderen en die voeden we 
voorlopig nog op zonder laptops en 
iPads. Welk besluit we ook nemen, het 
moet dienstbaar zijn aan onze doel-
groep en onze missie!
 
Wat ga je de komende tijd doen?
Ik voel me gezegend met deze taak en 
ga mijn stinkende best doen voor nog 
meer impact in de wereld. Daarvoor 
moeten we meer zichtbaar worden, 
we mogen best trots zijn op wat we 
doen. Wie goede ideeën heeft om die 
zichtbaarheid zonder een al te fors 
marketingbudget te realiseren – We 
houden ons aanbevolen!
Het boek is de poort naar ontwikkeling.

Verslag van Ria Schmitz, voorzitter 
van Stichting PHYSCI, op bezoek bij 
de stationskinderen in Mymensingh te 
Bangladesh. Deze kinderen leven in 
de krottenwijken rondom het station. 
Krachtig
Hoe vies, verwaarloosd, armoedig 
en onhygiënisch een omgeving 
ook is, altijd wonen er kinderen. En 
die kinderen zijn toch blij, energiek, 
beweeglijk en willen spelen. Hoe 
krachtig kan een kind zijn?
Aandacht en liefde
Krachtig zijn de stationskinderen waar 
we op bezoek waren. Altijd zijn we 
welkom in hun clubhuis. Ze mogen 
daar drie keer per week komen om te 
spelen, zingen, dansen en tekenen. 
Ze krijgen er vooral aandacht en 
liefde. Voor sommige kinderen is het 
ook een slaapplaats omdat ze op 
straat leven.
Clubhuis
Als we naar het clubhuis lopen word 
je bijna misselijk van de rommel en 
stank, maar in het clubhuis is het 
ontzettend leuk. De kinderen zijn 
enthousiast en willen liefst allemaal 
op schoot en op de foto. De leiding 
heeft de kinderen aardig onder de 
duim, want als maatschappelijk 
werker Hanif ‘Hi Hello’ roept zijn ze 
stil en gaan ze onmiddellijk zitten. 
Er waren 42 kinderen in een kleine 
ruimte, maar er is niet zoveel nodig.

Boeken
We wilden vooral tijdens ons bezoek 
eens zien hoe de kinderen de boeken, 
geschonken door Biblionef, vonden. 
De boeken staan mooi in de kast 
bewaard, maar een aantal meisjes 
las er uit voor. Zo leren ze eenvoudig 
Engels lezen. In alle boekjes is veel 
te zien, dus alle kinderen kunnen 
genieten. Kinderen die weinig kunnen 
lezen, kunnen de plaatjes bekijken en 
daar al bijzonder veel plezier mee ervaren. 
Het is een eerste aanzet tot lezen.
Lezen een voorlezen
Nou die aanzet tot lezen gebeurde 
ook. Allereerst vond ik het bijzonder 
om te zien dat de kinderen 
geïnteresseerd naar het voorlezen 
luisterden. Zitten daar straatschoffies, 
echte doerakken en die zitten dan zo 
braaf te luisteren. Daarna mochten ze 
zelf allemaal een boekje lezen en dat 
zag er prachtig uit. Ze deden het echt 
met plezier en keken hun ogen uit.
Leerzame middag
Volgens Hanif kijken de kinderen 
ernaar uit dat de boeken uit de kast 
komen. Een succes dus. Een mooie 
leerzame middag voor ons vooral, om 
te zien hoe deze kinderen leven, de 
veerkracht die ze hebben en het drie 
keer per week in hun clubhuis kind 
kunnen zijn. We worden er stil van en 
bescheiden in onze wensen.
Ria 
Voor meer informatie over Stichting 
PHYSCI kijk op www.physci.nl

Marc Mjureke maakte begin vorig 
jaar een groepsreis naar Azië. “In 
Cambodja ontmoette ik een man die 
een school had opgericht waar hij, 
naast zijn fulltime werk, in de avond-
uren kinderen lesgaf. De Community 
School of Hope te Siem Reap. 
De man kocht van eigen geld boeken 
voor een kleine bibliotheek in de 
school. Heel toevallig reisde met ons 
ook Rob Stricker mee, penningmees-
ter van Biblionef. Hij zag ook wat die 
man allemaal deed voor de kinderen. 
Eenmaal in Nederland zorgde hij 
ervoor dat het contact werd gelegd 
tussen de school en Biblionef.” 
Biblionef stuurde boeken voor de 
bibliotheek in de school. Mjureke: 
“Tijdens die reis heeft Rob me veel 

verteld over Biblionef en wat de 
stichting allemaal doet. 
Toevallig was ik toen al een tijdje op 
zoek naar een goed doel om te steu-
nen en dit sprak me aan. Leren lezen 
is belangrijk, het helpt je verder in de 
toekomst. Dat zag ik ook in Cam-
bodja: deze kinderen hebben boeken 
nodig om zich te ontwikkelen.”
Sinds kort is Mjureke periodiek dona-
teur. “Behalve het doel sprak me ook 
aan bij Biblionef dat het een organi-
satie is die voor het overgrote deel 
draait op vrijwilligers en er dus niet 
veel geld opgaat aan overige kosten. 
Dat was voor mij van belang voordat 
ik zou doneren. Hier weet ik dat mijn 
geld op de juiste plek terechtkomt.”

Sinds halverwege december 2016 heeft 
Biblionef een mooie samenwerking met 
Victory Sokken. 
Victor is de persoon achter Victory Sokken. 
(It’s all-in a name!)
Victor is student op de Saxion Hogeschool 
Enschede en sinds december 2016 ook de 
trotse eigenaar van Victory Sokken.
Hij is CEO, social mediamanager, 
magazijnmedewerker, klantcontact en 
webbeheerder van Victory Sokken. Alle 
gekheid op een sokje: Hij pakt alles zelf in 
en zorg dat je krijgt wat je wilt!

FRISO VONDER NIEUWE DIRECTEUR

VAN BIBLIONEF

BIBLIONEF BOEKEN VOOR

 KINDEREN IN BANGLADESH

DONATEUR MARC MJUREKE

AAN HET WOORD

SAMENWERKING

VICTORY SOKKEN

AFSCHEID KIM ENGBERSEN

Na drie jaar zich zeer toege-
wijd en met veel enthousiasme 
te hebben ingezet voor 
Biblionef gaat Kim Engbersen 
ons helaas verlaten.
Kim en haar gezin zullen zich 
in Italië gaan vestigen waar 
haar man een nieuwe baan 
heeft gevonden. 
We zijn Kim heel erg dank-
baar voor wat ze voor Biblio-
nef en speciaal ook voor onze 
vrijwilligers betekend heeft en 
wensen haar een prachtige 
toekomst in Italië!

55 WOORDENBUNDEL TE KOOP

De winnaars van de 55 woor-
denwedstrijd zijn bekend en 
de beste verhalen zijn verza-
meld in de 55 woordenbundel.
De 55 woordenbundel is nu 
te koop/te bestellen bij vrijwel 
iedere boekwinkel.
Stichting Biblionef krijgt een 
deel van de opbrengst van 
de verkoop van deze bundel. 
Biblionef bedankt 
Schrijverspunt!

VAN DE REDACTIE      KORT NIEUWS

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

Victor: “Omdat ik mij toch in enige mate 
maatschappelijk verantwoordelijk voel en 
ikzelf gek ben op lezen en schrijven kwam ik 
al snel bij Biblionef uit. Vijf procent van het 
aankoopbedrag van de sokken doneer ik aan 
Biblionef. Door Victory Sokken te dragen laat 
je zien dat je een bijzonder en goed mens 
bent. Samen kunnen we kinderen leren lezen. 
Want wat is er nou leuker dan een lach op 
het gezicht van een kind te brengen?”
Op zoek naar een vrolijke sok voor een leuke 
prijs? Neem eens een kijkje bij 
www.victorysokken.nl.
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we op bezoek waren. Altijd zijn we 
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liefde. Voor sommige kinderen is het 
ook een slaapplaats omdat ze op 
straat leven.
Clubhuis
Als we naar het clubhuis lopen word 
je bijna misselijk van de rommel en 
stank, maar in het clubhuis is het 
ontzettend leuk. De kinderen zijn 
enthousiast en willen liefst allemaal 
op schoot en op de foto. De leiding 
heeft de kinderen aardig onder de 
duim, want als maatschappelijk 
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eens zien hoe de kinderen de boeken, 
geschonken door Biblionef, vonden. 
De boeken staan mooi in de kast 
bewaard, maar een aantal meisjes 
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genieten. Kinderen die weinig kunnen 
lezen, kunnen de plaatjes bekijken en 
daar al bijzonder veel plezier mee ervaren. 
Het is een eerste aanzet tot lezen.
Lezen een voorlezen
Nou die aanzet tot lezen gebeurde 
ook. Allereerst vond ik het bijzonder 
om te zien dat de kinderen 
geïnteresseerd naar het voorlezen 
luisterden. Zitten daar straatschoffies, 
echte doerakken en die zitten dan zo 
braaf te luisteren. Daarna mochten ze 
zelf allemaal een boekje lezen en dat 
zag er prachtig uit. Ze deden het echt 
met plezier en keken hun ogen uit.
Leerzame middag
Volgens Hanif kijken de kinderen 
ernaar uit dat de boeken uit de kast 
komen. Een succes dus. Een mooie 
leerzame middag voor ons vooral, om 
te zien hoe deze kinderen leven, de 
veerkracht die ze hebben en het drie 
keer per week in hun clubhuis kind 
kunnen zijn. We worden er stil van en 
bescheiden in onze wensen.
Ria 
Voor meer informatie over Stichting 
PHYSCI kijk op www.physci.nl

Marc Mjureke maakte begin vorig 
jaar een groepsreis naar Azië. “In 
Cambodja ontmoette ik een man die 
een school had opgericht waar hij, 
naast zijn fulltime werk, in de avond-
uren kinderen lesgaf. De Community 
School of Hope te Siem Reap. 
De man kocht van eigen geld boeken 
voor een kleine bibliotheek in de 
school. Heel toevallig reisde met ons 
ook Rob Stricker mee, penningmees-
ter van Biblionef. Hij zag ook wat die 
man allemaal deed voor de kinderen. 
Eenmaal in Nederland zorgde hij 
ervoor dat het contact werd gelegd 
tussen de school en Biblionef.” 
Biblionef stuurde boeken voor de 
bibliotheek in de school. Mjureke: 
“Tijdens die reis heeft Rob me veel 

verteld over Biblionef en wat de 
stichting allemaal doet. 
Toevallig was ik toen al een tijdje op 
zoek naar een goed doel om te steu-
nen en dit sprak me aan. Leren lezen 
is belangrijk, het helpt je verder in de 
toekomst. Dat zag ik ook in Cam-
bodja: deze kinderen hebben boeken 
nodig om zich te ontwikkelen.”
Sinds kort is Mjureke periodiek dona-
teur. “Behalve het doel sprak me ook 
aan bij Biblionef dat het een organi-
satie is die voor het overgrote deel 
draait op vrijwilligers en er dus niet 
veel geld opgaat aan overige kosten. 
Dat was voor mij van belang voordat 
ik zou doneren. Hier weet ik dat mijn 
geld op de juiste plek terechtkomt.”

Sinds halverwege december 2016 heeft 
Biblionef een mooie samenwerking met 
Victory Sokken. 
Victor is de persoon achter Victory Sokken. 
(It’s all-in a name!)
Victor is student op de Saxion Hogeschool 
Enschede en sinds december 2016 ook de 
trotse eigenaar van Victory Sokken.
Hij is CEO, social mediamanager, 
magazijnmedewerker, klantcontact en 
webbeheerder van Victory Sokken. Alle 
gekheid op een sokje: Hij pakt alles zelf in 
en zorg dat je krijgt wat je wilt!

FRISO VONDER NIEUWE DIRECTEUR

VAN BIBLIONEF

BIBLIONEF BOEKEN VOOR

 KINDEREN IN BANGLADESH

DONATEUR MARC MJUREKE

AAN HET WOORD

SAMENWERKING

VICTORY SOKKEN

AFSCHEID KIM ENGBERSEN

Na drie jaar zich zeer toege-
wijd en met veel enthousiasme 
te hebben ingezet voor 
Biblionef gaat Kim Engbersen 
ons helaas verlaten.
Kim en haar gezin zullen zich 
in Italië gaan vestigen waar 
haar man een nieuwe baan 
heeft gevonden. 
We zijn Kim heel erg dank-
baar voor wat ze voor Biblio-
nef en speciaal ook voor onze 
vrijwilligers betekend heeft en 
wensen haar een prachtige 
toekomst in Italië!

55 WOORDENBUNDEL TE KOOP

De winnaars van de 55 woor-
denwedstrijd zijn bekend en 
de beste verhalen zijn verza-
meld in de 55 woordenbundel.
De 55 woordenbundel is nu 
te koop/te bestellen bij vrijwel 
iedere boekwinkel.
Stichting Biblionef krijgt een 
deel van de opbrengst van 
de verkoop van deze bundel. 
Biblionef bedankt 
Schrijverspunt!

VAN DE REDACTIE      KORT NIEUWS

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

www.biblionef.nl

Victor: “Omdat ik mij toch in enige mate 
maatschappelijk verantwoordelijk voel en 
ikzelf gek ben op lezen en schrijven kwam ik 
al snel bij Biblionef uit. Vijf procent van het 
aankoopbedrag van de sokken doneer ik aan 
Biblionef. Door Victory Sokken te dragen laat 
je zien dat je een bijzonder en goed mens 
bent. Samen kunnen we kinderen leren lezen. 
Want wat is er nou leuker dan een lach op 
het gezicht van een kind te brengen?”
Op zoek naar een vrolijke sok voor een leuke 
prijs? Neem eens een kijkje bij 
www.victorysokken.nl.



JAARREKENING 2016
De jaarrekening 2016 is uit. 
Via www.biblionef.nl kunt u de 
jaarrekening downloaden of 
als u ons een mail stuurt via 
lees@biblionef.nl kunnen wij u 
deze digitaal toesturen.  

DONATEUR ACTIE EVEN VOORSTELLEN LEZEN ALS UITLAATKLEP

Als je het nieuws volgt, dan lijkt het 
alsof er weinig hoopvols gebeurt in de 
wereld. Slecht nieuws lijkt wel meer in 
trek dan positieve verhalen. En zelfs in 
onze dierbare wereld van het kinder-
boek valt soms een schaduw. 
Ik las onlangs over een onderzoek 
van Janice McCabe, professor in de 
sociologie. Zij onderzocht bijna zes-
duizend Engelstalige kinderboeken, 
verschenen tussen 1900 en 2000. 
Wat bleek: Vrouwen speelden in nog 
geen derde van al de onderzochte 
boeken een belangrijke rol.  Wat zou 
dit doen met meisjes?

Maar voor wie mij niet kent, ongetwij-
feld de meeste lezers op dit moment, 
ik ben een rasoptimist. Zo las ik een 
hoopvol interview in ONE World met 
de Nigeriaanse filosofe Sophie Olu-wole. 
Als enige vrouwelijke student studeerde 
ze af aan de faculteit voor filosofie.
Haar vader heeft haar nooit belemmerd 
om te gaan leren en stimuleerde het 
besef van gelijkwaardigheid.  Oluwole 
opent voor ieder die ervoor openstaat 
een wereld aan Afrikaanse wijsheid. 
Een wereld waar ‘samen’ de basis is. 

Ik voel me vereerd een steentje te 
mogen bijdragen aan het werk van 
Biblionef in de wetenschap dat er er-
gens een meisje in een land hier niet 
eens zo ver vandaan een boek onder 
ogen krijgt dat haar  nog wel eens een 
mooi verhaal zou kunnen vertellen…

Friso Vonder

Biblionef heeft een opvolger voor 
Hanneke Kramps gevonden:  
Friso Vonder is sinds april 2017  
de nieuwe directeur. 

Waarom heb je voor  
Biblionef gekozen? 
Ik kende Biblionef nog niet, maar toen 
ik van de vacature hoorde was ik 
meteen enthousiast. Het is een leuke 
organisatie met grote impact en veel 
optimisme. Er is een frisse, leuke 
Biblionef-community, met trouwe 
vrijwilligers en sympathieke bestuurs-
leden en ambassadeurs. Ik had een 
paar nog slapende dromen: ik wilde 
graag internationaal iets betekenen en 
meer doen met het plezier dat ik ervaar 
in het contact met andere culturen. 
Daar kan ik nu wat mee doen.

Wat deed je hiervoor?
Ik was docent en ook fondsenwerver 
bij een antroposofische zorginstelling. 
Dus elementen uit mijn vorige werk 
komen weer van pas bij Biblionef.  
Daarnaast heb ik me altijd met kunst 
beziggehouden en ik schrijf de vrolijke 
liedjes voor de band Alfon Oekie.

Wat betekent lezen voor jou?
Ik heb altijd een stapel boeken naast 
mijn bed. Als kind heb ik het geluk 
gehad om veel voorgelezen te worden. 
‘Lezen vergroot je wereld’ – dat credo 
heb ik zelf ook echt ervaren. Ik herinner 
me Little Lord Fauntleroy, een kinder-
boek van Frances Hodgson Burnett, 

en Kikker en Pad van Arnold Lobel. 
Ik kan de inhoud niet meer navertellen, 
maar de gevoelswaarde herinner ik me 
nog dondersgoed. Als je in een boek 
verdwijnt ontspan je en kom je echt tot 
jezelf. Dat is anders dan bijvoorbeeld je 
tijd doorbrengen op internet. 

Hoe zie je de toekomst?  
Gaat Biblionef meer digitaal?
We doen onderzoek naar e-readers, en 
zetten kleine stappen. Maar voorlppig 
werken we met papieren boeken. We 
moeten hier de komende tijd wel 
verder over nadenken. We moeten met 
de tijd meegaan, en het milieu is ook 
belangrijk. Maar bij digitalisering ligt 
verslaving snel op de loer. Ik heb zelf 
drie jonge kinderen en die voeden we 
voorlopig nog op zonder laptops en 
iPads. Welk besluit we ook nemen, het 
moet dienstbaar zijn aan onze doel-
groep en onze missie!
 
Wat ga je de komende tijd doen?
Ik voel me gezegend met deze taak en 
ga mijn stinkende best doen voor nog 
meer impact in de wereld. Daarvoor 
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doen. Wie goede ideeën heeft om die 
zichtbaarheid zonder een al te fors 
marketingbudget te realiseren – We 
houden ons aanbevolen!
Het boek is de poort naar ontwikkeling.
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Victor: “Omdat ik mij toch in enige mate 
maatschappelijk verantwoordelijk voel en 
ikzelf gek ben op lezen en schrijven kwam ik 
al snel bij Biblionef uit. Vijf procent van het 
aankoopbedrag van de sokken doneer ik aan 
Biblionef. Door Victory Sokken te dragen laat 
je zien dat je een bijzonder en goed mens 
bent. Samen kunnen we kinderen leren lezen. 
Want wat is er nou leuker dan een lach op 
het gezicht van een kind te brengen?”
Op zoek naar een vrolijke sok voor een leuke 
prijs? Neem eens een kijkje bij 
www.victorysokken.nl.
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BIBLIONEF 
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER 

Naam: Avizia Mensah Banini
Leeftijd: 10 jaar
School: 
WASS Experimental 2 Basic B
Plaats: Adenta, Barrier, Accra
Land:  Ghana

Waarom houd je van lezen?
“Ik houd van lezen omdat interes-
sante boeken met interessante 
verhalen mij blij maken.”
Hoe kom je aan boeken en hoe 
veel lees je? 
“Er is geen bibliotheek op mijn 
school. Soms leen ik een boek van 
een vriendin. Ik las niet heel vaak 
boeken, maar nu ik lid ben van de 
Biblionef bibliotheek lees ik een boek 
per dag.”

Wat is je favoriete soort boek? 
“Ik houd van dierenverhalen en van 
non-fictie verhalen met interessante 
onderwerpen.”
Wat vind je van de Biblionef 
bibliotheek?
“De boeken in de bibliotheek maken 
het een fijne plek om te komen. Ik 
houd van de vrolijke tekeningen op 
de muur en ook van de boeken en 
het speelgoed.”

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, Kim Engbersen 
en Friso Vonder

Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon

ONZE HELD PROJECT UITGELICHT
INTERVIEW MET

AVIZIA MENSAH BANINI

STICHTING BIBLIONEF NEDERLAND 

BIBLIONEF 
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER 
IBAN NL13INGB0000258485
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30 maart jongstleden is er naast het al bestaande 
Biblionef kantoor in Ghana een echte gemeen-
schapsbibliotheek geopend. Kinderen uit de 
gehele omgeving kunnen na schooltijd en in het 
weekend langskomen om er boeken te lezen en 
leesactiviteiten bij te wonen. Gelijk op de eerste 
dag waren er al vele kinderen aanwezig. Al 
weken keken ze nieuwsgierig naar binnen, naar 
de vrolijk ingerichte ruimte, als ze van en naar 
school langsliepen. Nu mochten ze dan eindelijk 
naar binnen. 

In deze lichte ruimte met veel kleuren en comfor-
tabele zithoeken voelen kinderen zich snel  
op hun gemak. Er is een geweldig aanbod  
van boeken en taalspelletjes voor kinderen  
van alle leeftijden. 

Melissa van 8 jaar zegt:
Dit is een fijne plek om te komen, omdat ik zoveel 
boeken kan lezen en de bibliotheek is netjes en 
gezellig en alle boeken zijn zo interessant!

Inmiddels zijn er al 66 kinderen lid van de biblio-
theek. Kinderen kunnen zich nu na schooltijd op 
een veilige en gezellige plek onderdompelen in 
de wereld van het boek.  

Ook in Okorase, ten noorden van Accra te  
Ghana willen we nog zo’n gemeenschaps- 
bibliotheek opzetten.

Helpt u ook mee om nog zo’n mooie bibliotheek 
van de grond te krijgen?
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 
0000258485 t.n.v. Stichting Biblionef Nederland 
o.v.v Bibliotheek Okorase. Alvast hartelijk dank!

“Toen ik las dat Dick Boer afscheid nam als 
bestuurslid, dacht ik gelijk: dat is iets voor mij. 
Onze uitgeverij Gottmer werkt als donateur van 
kinderboeken al langer samen met Biblionef – we 
dragen de organisatie een warm hart toe. Een 
betoog over het belang van lezen hoef ik hier niet 
te houden, maar juist dit spreekt me zo aan bij 
Biblionef: hoe kunnen we de wereld een beetje 
beter maken door actief bij te dragen in kennis 
en middelen om het leesplezier voor kinderen 
te faciliteren? Want lezen begint met plezier. Ik 
herinner me nog goed hoe ik als kind genoot 
van de rijke fantasiewereld van Roald Dahl – die 
boeken lees ik mijn eigen kinderen nu ook weer 
voor. En door Thea Beckman ben ik echt verslin-
gerd geraakt aan het lezen. Tegenwoordig is het 
aanbod van kinderboeken zelfs nog veel groter 
en meer divers. 

Ik draai nu een halfjaar als secretaris mee in het 
Biblionef-bestuur, en wil graag samen met de 
rest van het bestuur, de nieuwe directeur en de 
vele vrijwilligers helpen om de bekendheid van 
Biblionef te vergroten. Zodat we meer mensen 
enthousiasmeren, meer donateurs vinden en 
daarmee meer internationale projecten op poten 
kunnen zetten. Want uiteindelijk moeten alle kin-
deren de kans krijgen om te leren lezen!”

 VRIJWILLIGER

STEUN ONS OP IBAN 
NL 13 INGB 0000258485 

LEESPLEZIER GEVEN AAN

KINDEREN IN GHANA

BESTUURSLID MARIUS VAN CAMPEN

“LEZEN BEGINT MET PLEZIER”

Ook enthousiast geworden van onze projecten? Word nu donateur!

Foto: Karen Bertrams
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onderwerpen.”
Wat vind je van de Biblionef 
bibliotheek?
“De boeken in de bibliotheek maken 
het een fijne plek om te komen. Ik 
houd van de vrolijke tekeningen op 
de muur en ook van de boeken en 
het speelgoed.”

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, Kim Engbersen 
en Friso Vonder

Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon
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30 maart jongstleden is er naast het al bestaande 
Biblionef kantoor in Ghana een echte gemeen-
schapsbibliotheek geopend. Kinderen uit de 
gehele omgeving kunnen na schooltijd en in het 
weekend langskomen om er boeken te lezen en 
leesactiviteiten bij te wonen. Gelijk op de eerste 
dag waren er al vele kinderen aanwezig. Al 
weken keken ze nieuwsgierig naar binnen, naar 
de vrolijk ingerichte ruimte, als ze van en naar 
school langsliepen. Nu mochten ze dan eindelijk 
naar binnen. 

In deze lichte ruimte met veel kleuren en comfor-
tabele zithoeken voelen kinderen zich snel  
op hun gemak. Er is een geweldig aanbod  
van boeken en taalspelletjes voor kinderen  
van alle leeftijden. 

Melissa van 8 jaar zegt:
Dit is een fijne plek om te komen, omdat ik zoveel 
boeken kan lezen en de bibliotheek is netjes en 
gezellig en alle boeken zijn zo interessant!

Inmiddels zijn er al 66 kinderen lid van de biblio-
theek. Kinderen kunnen zich nu na schooltijd op 
een veilige en gezellige plek onderdompelen in 
de wereld van het boek.  

Ook in Okorase, ten noorden van Accra te  
Ghana willen we nog zo’n gemeenschaps- 
bibliotheek opzetten.

Helpt u ook mee om nog zo’n mooie bibliotheek 
van de grond te krijgen?
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 
0000258485 t.n.v. Stichting Biblionef Nederland 
o.v.v Bibliotheek Okorase. Alvast hartelijk dank!

“Toen ik las dat Dick Boer afscheid nam als 
bestuurslid, dacht ik gelijk: dat is iets voor mij. 
Onze uitgeverij Gottmer werkt als donateur van 
kinderboeken al langer samen met Biblionef – we 
dragen de organisatie een warm hart toe. Een 
betoog over het belang van lezen hoef ik hier niet 
te houden, maar juist dit spreekt me zo aan bij 
Biblionef: hoe kunnen we de wereld een beetje 
beter maken door actief bij te dragen in kennis 
en middelen om het leesplezier voor kinderen 
te faciliteren? Want lezen begint met plezier. Ik 
herinner me nog goed hoe ik als kind genoot 
van de rijke fantasiewereld van Roald Dahl – die 
boeken lees ik mijn eigen kinderen nu ook weer 
voor. En door Thea Beckman ben ik echt verslin-
gerd geraakt aan het lezen. Tegenwoordig is het 
aanbod van kinderboeken zelfs nog veel groter 
en meer divers. 

Ik draai nu een halfjaar als secretaris mee in het 
Biblionef-bestuur, en wil graag samen met de 
rest van het bestuur, de nieuwe directeur en de 
vele vrijwilligers helpen om de bekendheid van 
Biblionef te vergroten. Zodat we meer mensen 
enthousiasmeren, meer donateurs vinden en 
daarmee meer internationale projecten op poten 
kunnen zetten. Want uiteindelijk moeten alle kin-
deren de kans krijgen om te leren lezen!”

 VRIJWILLIGER

STEUN ONS OP IBAN 
NL 13 INGB 0000258485 

LEESPLEZIER GEVEN AAN

KINDEREN IN GHANA

BESTUURSLID MARIUS VAN CAMPEN

“LEZEN BEGINT MET PLEZIER”

Ook enthousiast geworden van onze projecten? Word nu donateur!

Foto: Karen Bertrams


