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Vertraag, vertraag, vertraag je stap.
Stap trager dan je hartslag vraagt.’*
Laatkomers die langs de Kanonstraat
in Den Haag racen, kunnen deze
woorden uit een gedicht van Leonard
Nolens niet missen, groot geschreven
op de zijkant van een huis. Laat of niet,
hoeveel mensen stoppen en staan stil
bij de betekenis ervan? Het geschreven
woord kan iets met ons doen. Het
kan ons inspireren om van koers te
veranderen, of ons overtuigen om door
te gaan op de ingeslagen weg. Het
begint echter allemaal met het schrijven
en delen van inspirerende woorden …
en natuurlijk, met het plezier beleven
aan het lezen ervan.
Maar hoe stimuleer je leesplezier bij
jonge kinderen die geen toegang tot
boeken hebben? Toen ik in februari
bij Biblionef kwam, zocht ik in het
verleden naar antwoorden. Ik kwam tot
de conclusie dat Biblionef altijd trouw
is gebleven aan de oorspronkelijke
doelstelling: leesplezier voor ieder kind.
Het ‘Biblionef-schip’ – nu een vloot
van schepen – schenkt wereldwijd
nieuwe verhalenboeken aan kinderen.
Schoolbibliotheken, leesmethoden en
-evenementen maken ook deel uit van
de aanpak van Biblionef. De basis
van het succes is en blijft de inzet en
toewijding van vrijwilligers, collega’s,
weldoeners en experts.
Ik verheug mij daarom op onze
samenwerking en op het naar elkaar
luisteren en van elkaar leren. Schroom
niet om gedachten, ideeën en wensen
met mij te delen.
* uit: ‘Laat alle deuren op een kier’.
Theresa Stanton

Nieuwe Biblionef-directeur
Theresa Stanton: “Een boek kan
zo machtig zijn”
Theresa Stanton heeft een druk eerste halfjaar achter de rug, sinds ze in
februari Friso Vonder opvolgde. “Het
bevalt me goed. Ik zet me graag in
voor zo’n zuiver doel: bijdragen aan
de ontwikkeling van kinderen door
hun passie voor lezen aan te wakkeren. Ik vind het heel fijn om samen te
werken met operationeel manager
Bethzy en alle vrijwilligers.”
Ontwikkelingssamenwerking
De wereld van bibliotheken en ontwikkelingswerk is de van oorsprong
Britse Theresa niet vreemd. “Ik heb in
Londen Hindi en Marathi gestudeerd,
twee Indiase talen. Daarna werkte ik
als redacteur voor een internationale
bibliotheekorganisatie en ging ik verder in de ontwikkelingssamenwerking. Op scholen in Afrika ondersteunde ik leraren bij het gebruik van
ICT in het onderwijs en ervaarde ik
hoe zij kennis en leesplezier overdragen op hun leerlingen.
Ik ben altijd een enorme bibliotheekfan geweest; tijdens mijn reizen heb ik
er veel bezocht. Ik vind dat de functie
van een bibliotheek vaak wordt onderschat. Een bieb kan zoveel meer
zijn dan een ruimte met boeken. Met
een goede organisatie en leuke evenementen kan een bibliotheek echt
het verschil maken in een gemeen-

schap. Daarom vind ik het zo mooi
dat ik nu verder mag bouwen op het
werk van mijn voorgangers. Er lopen
veel mooie projecten, we hebben een
groot netwerk van goede relaties en
Biblionef heeft een goede reputatie.
Naast het verspreiden van boeken is
het ook belangrijk dat er aandacht is
voor nieuwe leesmethodieken, het
opzetten van schoolbibliotheken en
het organiseren van leesevenementen. Om het leesplezier bij kinderen
verder te bevorderen zijn goedgetrainde leerkrachten nodig en moeten
de omstandigheden ter plekke goed
zijn. Ook vind ik het prachtig dat Biblionef eigen uitgaven verzorgt. Neem
Cat & Dog: daarvan komt nu een
boekje uit over plastic afval! Zo blijven we actueel.”
Een boek kan je leven veranderen
En Theresa’s eigen favoriete kinderboek? “Dat was The Wind in the Willows van Kenneth Grahame: een
klassieker uit de jeugdliteratuur. Het
gaat over dieren met menselijke gewoontes en karaktertrekken. Sommige zijn grappig, andere ondeugend. Ik
vond dat zo leuk als kind, en veel volwassenen houden er ook van. Een
boek kan iemands leven totaal veranderen, het kan je helpen in een moeilijke tijd, je blij maken of op goede
ideeën brengen. Een boek kan zo
machtig zijn – ik kan mij niet voorstellen hoe mijn leven zou zijn als ik geen
toegang tot boeken zou hebben.”

www.biblionef.nl

GROTE IMPULS GHANESE BIBLIOTHEKEN DANKZIJ
ROTARY BIBLIONEF GHANA-PROJECT
Benefietdiner
Een afsluitend benefietdiner voor 100 gasten
zorgde afgelopen juni voor de kers op de
taart, vertelt Aurélie. “Naast de entreegelden
bracht een veiling geld in het laatje. Biblionef-boeken, gesigneerde foto’s en een traditioneel Ghanees spel wisselden van eigenaar.”

RCTHM International Commitee van L-R: Hülya Keser, Ushma Issar, Suzanne Sule, Julia Djarova, Eva Dahlqvist, Aurelie
Cardin bij het Rotary-Biblionef Ghana Friendship Dinner met H.E. Ambassadeur Sophia Horner-Sam van Ghana

Neem hardwerkende bevlogen mensen, veel steun van partnerorganisaties en een succesvol diner en je hebt
dé ingrediënten voor iets moois: de
Rotary Club The Hague Metropolitan
draagt € 60.000 bij aan een groot internationaal bibliotheekproject in
Ghana.
Aurélie Cardin, tot voor kort voorzitter
van deze Rotaryclub, is er trots op.
“Wij kwamen op het idee voor deze
actie via Julia Djarova, bestuurslid
van Biblionef. Zij is ook lid van onze
Club. We legden contact met Sophia
Horner-Sam, de ambassadeur van
Ghana. Zij was gelijk heel positief.
Daarop hebben we een aanvraag in-

gediend bij de Rotary Foundation en
ook ons district steunde ons. En er
kwam ook nog eens een mooi bedrag
bij van een bevriende Rotaryclub in
Zweden.”
Haar Club had daarnaast nog een
mooi idee: een boekenruil. “Om geld
in te zamelen vroegen we de clubleden om twee boeken in te leveren, en
daarbij uit te leggen waarom ze juist
die boeken wilden doneren. Vervolgens konden anderen deze boeken
kopen voor € 10 én leerden de leden
elkaar beter kennen. Andere Rotary
Clubs namen dit idee over en zij doneerden de opbrengst óók aan dit
project.”
www.biblionef.nl

Zaadje planten
De totale opbrengst zal via een Ghanese Rotaryclub onder auspiciën van Biblionef Ghana tijdens een anderhalf jaar durend project
worden besteed. Aurélie Cardin: “We kunnen
hiervan 28 schoolbibliotheken opzetten: 20 in
het Bolgatanga-district (een arme regio in het
noorden van Ghana), en 8 in Accra. Daarnaast steunen we een aantal learning centers
die niet aan scholen verbonden zijn. We helpen met meubilair, met scholing van de leerkrachten en natuurlijk met nieuwe kinderboeken. Verder worden de Cat & Dog-boekjes in
twee lokale talen vertaald.”
“Er wordt intensief samengewerkt met de
mensen ter plekke; dat is heel belangrijk. Ik
ben heel benieuwd hoe het nu verder gaat.”
Al met al was het een enerverende actie,
vindt Aurélie. “We hebben er veel tijd in gestoken, ik voel me heel betrokken. Het motiveert enorm om niet zomaar een som geld te
geven: we planten een zaadje dat kan uitgroeien tot iets heel moois.”

LEZEN ALS UITLAATKLEP
EEN VERSLAG UIT OEGANDA
Bibliotheek in Katwadde
Sinds mei 2019 heeft de Good
Shepherd Primary School in Katwadde,
Oeganda een bibliotheek! Deze
bibliotheek is op een heel bijzondere
wijze tot stand gekomen. In april 2018
had de Good Shepherd School al
kennisgemaakt met de boeken van
Biblionef. Tijdens een bezoek hadden
we een doos boeken meegenomen en
hebben we met de kinderen gelezen.
Ontroerend om te zien hoe blij de
kinderen werden van deze boeken. De
atlas en boeken met de dieren
behoorden direct tot de favorieten.
Gedurende het daarop volgende jaar
ontstond het idee om in deze school
een bibliotheek te maken. Dit idee is
opgepakt door vier leerlingen uit de 4e
klas van het Da Vinci College in
Purmerend. Vooraf hebben zij via
crowdfunding geld ingezameld. Met
het geld is een lokaal van de school
omgebouwd tot bibliotheekruimte. Er
zijn bijvoorbeeld ijzeren ramen en
deuren geplaatst, de muren zijn
afgewerkt, er is een mooie stoep voor
de bibliotheek gekomen en natuurlijk
zijn er boekenplanken gemaakt.
In de aanloop naar de reis kwamen er
steeds foto’s uit Katwadde, zodat elke
fase van de bibliotheek in wording te
zien was. Op 25 april 2019 was het
dan echt zo ver en vertrokken wij met

de groep leerlingen, een leraar en
ouders naar Oeganda. En er gingen
weer dozen boeken van Biblionef met
ons mee.
De ontvangst in Katwadde was
hartverwarmend. Trots werd ons de
bibliotheek getoond. Alles was gereed,
nu alleen nog verven en inrichten. Vol
enthousiasme ging iedereen aan de
slag. De kinderen uit Katwadde hielpen
mee met het sjouwen van alle boeken.
De leraren van de Good Shepherd
school waren nauw betrokken bij de
inrichting van de bibliotheek. Het
leensysteem was uitgedacht door de
leerlingen uit Purmerend, maar is ter
plekke nog verder afgestemd met de
ideeën van de leraren daar. Al met al
een prachtig voorbeeld van een
succesvolle samenwerking!
Ook nu was weer te zien hoe graag
kinderen naar een boek grijpen en hier
vervolgens helemaal in op gaan. Heel
bijzonder! Wij kijken terug op een heel
geslaagd project en we blijven nauw
betrokken bij deze bibliotheek. Het is
voor herhaling vatbaar!
Helpt u ook mee om nog meer
bibliotheken op te zetten?
Maak uw gift over op IBAN
NL13INGB 0000258485 t.n.v.
Stichting Biblionef Nederland o.v.v
Kinder Bibliotheken.

KORT NIEUWS

Bericht uit Congo
We zijn enorm dankbaar voor de
nieuwe donatie boeken van Biblionef.
De Franstalige kinderboeken gebruiken we in de school die in Congo, in
het dorp Kashongolere, is gestart. Er
was daar veel oorlog en er is veel armoede.
Ongeveer 40 procent van de kinderen
gaat niet naar school. Uit onderzoek
blijkt dat ze geen kinderleesboeken
thuis hebben, wat jammer is voor hun
ontwikkeling. 170 kinderen gaan nu
naar school en maken gebruik van de
eerder gedoneerde boeken. Ze staan
in de boekenkast in het kantoor van
de directeur, de nieuwe boeken gaan
erbij.
De blik in de ogen van een kind die
voor het eerst een boek opent en
bekijkt is onbeschrijfelijk. Komende
schooljaar start een nieuwe klas die
toegang krijgt tot een nieuwe wereld!
De school is gestart vanuit de organisatie Action Uruma. Lees meer op
onze website www.actionuruma.org.

POES EN HOND
RUIMEN OP
In het kader van ons project ‘Poes en
Hond’ met de Taalunie, komt dit jaar
een nieuw boek voor de serie: Poes en
hond ruimen op. Het is een kindvriendelijk boek over het milieu en is vanaf
december bij Biblionef verkrijgbaar.

LOGISTIEKE
VRIENDEN
IFC International uit Moerdijk heeft
ons geholpen met het boekentransport naar Bonaire.
We zijn altijd heel dankbaar met bedrijven en organisaties die ons steunen in onze missie. Bedankt!
www.biblionef.nl

DONATEUR

VRIJWILLIGER

KINDERBOEKENSCHRIJFSTER SLAAT BRUG
TUSSEN CARIBEN EN NEDERLAND

BESTUURSLID JULIA DJAROVA
BIBLIONEF KOMT ZOVEEL MOGELIJK OP
LOCATIE IN ACTIE

Charlotte Doornhein heeft ‘wat’ met de Cariben. Haar
grootouders woonden vijfentwintig jaar op Aruba en Curaçao en haar moeder groeide er op, waardoor ze thuis
altijd veel verhalen te horen kreeg over de Cariben. Zelf
woonde ze er met haar gezin van 2006 tot 2012.
Ze ging kinderboeken schrijven met een Caraïbisch thema en
sloot aan bij de Werkgroep Caraïbische Letteren. “Om meer
bekendheid te generen voor de Caribische literatuur, mooie
verhalen te delen en samen te genieten van de literatuur die er
uit die landen komt”, vertelt Doornhein. “Maar ook om bruggen te slaan tussen het Caraïbisch gebied en Nederland. In de
Cariben is namelijk veel behoefte aan mooie, herkenbare leesboeken en lesmateriaal.” En zo kwam het dat Doornhein diverse titels schonk aan kinderen in de Cariben.
Papiamentu en Papiamento
Doornhein: “‘Shervison vindt een schat - een zonnig avontuur
op Curaçao’ heb ik met hulp van sponsors laten vertalen naar
het Papiamentu, de taal die op Curaçao en Bonaire gesproken wordt. Dat boek is in 2011 gedoneerd aan basisscholen.
In 2014 schreef ik voor het Arubaanse Kinderboekenfestival
het tweetalige kinderboekenweekgeschenk, ‘De roep van de
shoco’ (‘E grito di e shoco’). De Nederlands-Papiamento-editie werd uitgedeeld aan kinderen op alle scholen op het eiland.
In 2016 werden 2.800 exemplaren van het leesboek en lesmateriaal in een vertaalde Nederlands-Papimentu-editie geschonken aan de 80 basisscholen van Curaçao en Bonaire
dankzij ondersteuning van onder andere Biblionef. Leerlingen
en leerkrachten waren erg blij met het tweetalige materiaal!”
Droomkoffer
En het feest is nog niet over: dankzij Levendig Uitgever en
Biblionef gaan er binnenkort ruim 1.400 Nederlandstalige
exemplaren van Doornheins moderne dansboek ‘Droomkoffer’ naar scholen in Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire en
Sint Maarten.

Het was een bewuste keuze van het toenmalige
bestuur om vijf jaar geleden Julia Djarova te vragen
toe te treden tot het bestuur van Biblionef. “Biblionef
had nieuwe ideeën nodig en zocht daarvoor iemand uit
het bedrijfsleven. Voor mij een interessante plek. Omdat ik mijn ervaringen en netwerk als executive director bij Ernst & Young kon inbrengen, en boeken een
belangrijke rol in mijn leven spelen, zei ik meteen ‘ja’.”
Djarova had een duidelijk beeld over het goed functioneren
van een NGO. “We begonnen donateurs structureler te benaderen door projecten te ontwerpen die zowel aan hun als
aan onze verwachtingen tegemoetkwamen. Matching heet
dat. Daarbij willen we de capaciteit zoveel mogelijk ter plekke creëren, met als doel duurzame Biblionef vestigingen
te ontwikkelen. Een recent voorbeeld is het Ghana-project
dat wordt gesteund door Rotary. We gaan in de Ghanese
regio Bolgatanga en Accra met onze lokale Biblionef directeur de bibliotheken van 28 basis-scholen ondersteunen.
Met dit project zullen we ongeveer twaalfduizend kinderen
bereiken. Wij leveren de boeken, controleren hun kwaliteit, trainen de leerkrachten en monitoren de voortgang.”
Djarova vervolgt: “Biblionef zorgt ervoor dat de boeken
passen bij wat de kinderen nodig hebben, bijvoorbeeld
boeken over de droogte in Afrika en HIV. Ook leveren
we boeken om Engels te leren, bijvoorbeeld de populaire Cat & Dog-serie waarvan duizenden exemplaren
al zijn verzonden. Het idee is dat de acties die we daar
opzetten met boeken en bibliotheken blijven bestaan en
verder worden uitgebouwd. Dat maakt het project duurzaam en is het voor donateurs duidelijker wat we doen.”
Niet alleen doet Biblionef nu aan fondsenwerving met
structurele doeleinden, waarbij het centrum van activiteit
naar de landen zelf is verschoven, het werkt ook aan haar
bekendheid. Djarova: “Het is heel belangrijk om te vertellen
wat je doet, zo wordt de goodwill van Biblionef verspreid.
Be good and tell it. Dat doen we nu meer dan voorheen.”

Kijk voor meer informatie op www.charlottedoornhein.nl.

www.biblionef.nl
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INTERVIEW MET

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

NANCY YIBOZIE

Naam: Nancy Yibozie
Leeftijd: 10
School: St. Charles Lwanga
Plaats: Subrungu, Bolgatanga
Land: Ghana
Waarom houd je van lezen?
“Ik wil meer weten over de wereld.”
Hoe kom je aan boeken en hoeveel
lees je?
“Ik leen de boeken bij onze community
bibliotheek. Ik lees ten minste drie keer
per dag.”
Wat is je favoriete soort boek?
“Ik houd van dierenverhalen. Mijn favoriete series zijn de Ananse verhalen, de

Fati en de Read and Reply series. Mijn
favoriete boek is Anansi and the pot of
wisdom.”
Wat vind je van de Biblionef bibliotheek in Bolgatanga?
“Het is een leuke plek om te komen
lezen, ik kom zo vaak ik kan. De boeken in de bibliotheek maken het een
fijne plek om te komen. Ik houd van de
boeken en het speelgoed.”

IBAN: NL13INGB0000258485
t.n.v. Biblionef Nederland
Incassant ID:
L40ZZZ411570640000
Biblionef (1989) is gevestigd in
Ghana, Frankrijk, Nederland,
Suriname en Zuid-Afrika.
Aan dit nummer werkten mee:
Hestia Ruben, Lisette Blankenstijn, Susan Hol, Carina Siegers,
Dittie Zoet, Theresa Stanton en
Bethzy Gianella Chiang
Drukker: pk84 studio/drukkerij
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Ook enthousiast geworden van onze projecten? Word nu donateur!
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alsjeblieft een kaartje van ons, knip ‘m uit
en stuur ‘m door. veel plezier!
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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’

