
ONLINE BOEKEN KOPEN?

Als je dan toch op internet boeken 
koopt, doe het dan goed. 
Bij YouBeDo kun je met iedere 
aankoop een bijdrage leveren aan 
het werk van Biblionef.
www.youbedo.nl 

VRIENDEN KERSTACTIE LEESBEVORDERING

“Libraries, libraries, libraries…” 
deze nadrukkelijke woorden 
sprak een vriendelijke Ethiopische 
waterbouwkundige tot mij. 
We ontmoetten elkaar onlangs tijdens 
een bijeenkomst van ‘Volunteer 
The Hague’. De man vertelde verder. 
“Bibliotheken hebben mij als kind een 
toekomst gegeven. Ik ben opgegroeid 
in een armoedige omgeving, maar 
er was een bibliotheek! Ik was er 
elke dag te vinden. Ik heb zoveel 
gelezen, ik had een enorme behoefte 
aan informatie, ik las alles wat ik kon 
lezen.” Aan het einde van zijn verhaal 
legde hij zijn hand op zijn hart en 
zei: “Wat jullie doen is zó ontzettend 
belangrijk!” Ik kreeg er kippenvel van 
en tegelijkertijd gaf deze ontmoeting 
een berg energie. Ik voelde dat dit het 
is waarvoor wij het doen, dit is het 
verhaal van Biblionef.

Op dit moment ontvangen mede 
door uw steun weer duizenden 
kinderen nieuwe kinderboeken. 
Schoolbibliotheken in Cambodja, 
Ghana, Oeganda, Sint Maarten 
en vele andere landen worden 
gebouwd of aangevuld met mooie 
prentenboeken en jeugdliteratuur. 
Biblionef is trots op het werk dat 
we iedere dag weer met donateurs, 
vrijwilligers, organisaties en 
bedrijven verzetten. Wat is het toch 
hartverwarmend dat zoveel mensen 
het belang inzien van leesbevordering 
en onze missie ondersteunen!
Met harten vol energie kijken we 
dankbaar terug op 2017. 

Friso Vonder

In totaal zamelde Wia Huisman-Smeenk 
zo’n € 80.000 in. Vier keer reisde ze 
naar Ghana en een keer naar Kenia om 
bibliotheken te bouwen, die van boe-
ken te voorzien en leerkrachten te trai-
nen in wat ze in haar bibliotheekwerk 
bij Biblionet Groningen ‘leesbevorde-
ring’ zou noemen.

Ze is net geland, vertelt Wia: “We heb-
ben vorige week bij 20 Ghanese scho-
len een start gemaakt om de schoolbi-
bliotheken op te zetten. Iedere school 
kreeg boekenkasten en circa 370 boe-
ken, in het Engels en in het Twi – de 
taal die daar het meest wordt gespro-
ken. Binnenkort volgen er nog meer 
boeken. Ook hebben we leerkrachten 
geschoold: hoe run je een bibliotheek? 
We hebben uitgelegd hoe je met uit-
leenkaarten werkt, dat de kinderen lid 
kunnen worden, enzovoorts.”

Trainingen
Maar met boeken alleen ben je er nog 
niet, weet Wia. “We hebben de leer-
krachten ook getraind in hoe je (voor)
lezen leuk maakt. Met voorlezen, zin-
gen en dansen, een leesclub voor na 
school, het door� uisteren van een ver-
haal... Het enthousiasme van de leer-
krachten was enorm groot. Jullie zijn 
het rolmodel voor de kinderen, legden 
we uit. Als jullie met hen lezen, dan pak-
ken zij het op.” Makkelijk is dat niet, de 
armoede is groot, zag Wia. “Sommige 
scholen hebben geen muren, alleen 
een dak. Andere hadden muren van 
mest en klei. Kinderen zitten in een klas 
van 45 leerlingen, vaak zonder tafels en 

stoelen.” De armoede maakt haar werk 
juist zo nodig, vertelt Wia. “Van lezen 
ga je groeien, het is de basis van goed 
onderwijs. In wezen doe ik dit werk in 
Groningen ook. Hier heb je ook veel 
kinderen in laagtaalvaardige gezinnen 
die opgroeien in armoede. Het is mijn 
passie om kinderen verder te brengen.”

Lions Club
Wia Huisman- Smeenk werd tijdens 
haar laatste bezoek in Ghana onder-
steund en begeleid door Patricia Arthur 
(Biblionef Ghana) en twee leden van 
een Ghanese Lionsclub. De Lions Club 
International Foundation (LCIF) do-
neerde 30.000 dollar, op voorwaarde 
dat wij daar eenzelfde bedrag bij zou-
den leggen.’’ En dat lukte, dankzij de 
Lionsclub Skiramere uit Slochteren, de 
Accra Diamond Lions Club, Edukans 
en het Weeshuis der Doopsgezinden. 
“Samen met Biblionef hebben we een 
plan opgesteld, en toen de LCIF dat 
goedkeurde konden we gaan.” Naast 
de inrichting van de 20 schoolbiblio-
theken en de scholing van leerkrach-
ten, voorzag dat plan ook in het opzet-
ten van twee openbare bibliotheken 
voor kinderen tot 18 jaar. “Dat gaan 
we komend voorjaar doen, dan ga ik 
weer. Het was al met al enorm veel 
werk, vooral om de sponsoring te re-
gelen. Eind volgend jaar is de evaluatie 
van het project, en dan stop ik ermee.” 
Echt? Nou ja, bijna dan. “We hebben 
nog een klein bedrag over vanuit mijn 
eigen sponsoring. 
Daarvan gaan we een voorbeeld-
schoolbibliotheek opzetten.”

Er zijn veel mensen en organisaties die ons 
helpen om onze projecten te realiseren. 
Stichting Cucu is daar een van.

Stichting Cucu sponsort kleinschalige projecten in 
ontwikkelingslanden, die het leven van kinderen 
verbeteren. Ze richt zich daarom op een aantal 
speerpunten: Onderwijs, Medische Zorg, Voedsel en 
Welzijn, Sport, Spel, Cultuur en Algemene Ontwikkeling en 
Noodhulp. De stichting, opgericht in 2006, wordt volledig 
bestuurd door vrijwilligers.

In November organiseerde Cucu het ‘Cucu Eet en Weet’ in 
Den Haag. Een bene� etavond voor het werk van Biblionef 
in Cambodja. Er werd door Cucu vrijwilligers een heerlijk 

driegangendiner bereid en geserveerd. Het diner en de 
wijnen werden gesponsord door Albert Heijn en Simon de 
Vogel Traiteur. Het Couvéehuis in Den Haag stelde haar 
locatie gratis beschikbaar voor deze avond.

Tussen de gangen door werden twee korte gastcolleges 
gegeven. De eerste bijdrage werd geleverd door Louwrens 
Schaaphok. Louwrens is geschiedenisdocent geweest en 
geeft regelmatig lezingen over historische gebeurtenissen. 
De andere lezing werd gegeven door Mieke Klaver. Zij gaf 
een kort college over community-art. Mieke is docent en 
onderzoeker aan de Haagse Hogeschool. Er werd deze 
avond maar liefst 2000 euro opgebracht, wat volledig zal 
worden ingezet om kinderboeken te doneren aan scholen 
in Cambodja.

Biblionef wil graag nieuwe kinderboeken aanschaffen van lokale auteurs en 
uitgeverijen uit Afrika, Azië, Suriname en de Antillen. 
Er is grote behoefte aan kinderboeken met verhalen en voorstellingen die 
zich afspelen in de omgeving waar men opgroeit. Voor veel kinderen is het 
lezen in de eigen moedertaal belangrijk. Het is een fundament om later in het 
leven ook andere talen te leren kennen. Herkenning van de eigen achter-
grond is voor de meeste kinderen belangrijk. Boeken met lokale verhalen en 
voorstellingen kunnen dit het beste bieden. 

STICHTING CUCU HELPT

CAMBODJA

SUPER VRIJWILLIGER 

WIA HUISMAN-SMEENK GHANA

AANSCHAF 

KINDERBOEKEN

SINT MAARTEN

De verwoestende orkaan Irma 
teisterde Sint Maarten. De kin-
deren op het eiland hebben veel 
verloren. Ook veel scholen zijn 
vernietigd of zwaar beschadigd, 
zoals de Oranjeschool in Philips -
burg. Via een particulier initia-
tief werd Biblionef benaderd om 
boeken te doneren aan de Oran-
jeschool. Biblionef heeft een mooie 
partij kinderboeken samengesteld. 
Binnenkort hoort u meer van onze 
verdere hulp aan Sint Maarten. 

OEGANDA

de afgelopen maand zijn ruim 
4000 kinderboeken verstuurd 
naar Oeganda. Hierdoor bereiken 
wij zo’n 25 lokale scholen en ruim 
8000 extra kinderen. 
Wij danken Olav Boenders, 
CEO van Fairtrade Sierteelbedrijf 
Wagagai, voor zijn ondersteuning 
aan dit project.

VAN DE REDACTIE    KORT NIEUWS

We willen iedereen die hier enthousiast van wordt vragen om een gift te 
doen, zodat wij zoveel mogelijk boeken kunnen aanschaffen.
Maak uw gift over op IBAN NL13INGB 0000258485 t.n.v. Stichting Biblionef 
Nederland o.v.v Kerstactie. Alvast hartelijk dank
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BIBLIONEF
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER

Name: Isaac Tei- Mensah
Age: 11 yrs.
School: Adenta Community School
Place: Adenta Accra

Where do you get your books?
 I borrow from the Biblionef Library
How often do you read a book?
I read 2 books a day
Which book did you read the latest? 
Did you enjoy it?
“Born to lead.” I enjoyed the way the 
boy in the book worked hard and was 
able to travel outside the country.
What is your favourite book? Can 
you explain why?
“Totally secret diary”. I like this book 
because the story is very funny.

What kind of books do you like 
to read?
I like comic books, adventure books, 
fantasy books, non- � ction books 
about interesting subjects and 
historical books.
Why do you like to read?
I like to read because when I do it the 
stories bring me for a moment to other 
places, show me new things that I 
have never imagine before.
What is your favourite place to read 
a book?
I like to read on my bed.

OUR HERO PROJECT UITGELICHT
INTERVIEW MET

ISAAC TEI- MENSAH 

STICHTING BIBLIONEF NEDERLAND

BIBLIONEF
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER
IBAN NL13INGB0000258485
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Biblionef heeft een nieuwe boekhouder. Henri van der 
Meer is de nieuwe man die maandelijks vele periodieke 
donaties ziet binnenkomen (‘ook al die kleintjes maken 
samen een grote’), en alle facturen afhandelt.

“Ik kende penningmeester Rob Stricker via mijn werk 
voor OCLC, een mondiale kennisorganisatie van 
bibliotheken. Daar ben ik � nancieel analist. Toen Rob mij 
vroeg of ik als vrijwilliger de boekhouding van Biblionef 
wilde doen, hoefde ik niet lang na te denken. Ik vind het 
leuk om in mijn vakgebied actief te zijn voor een goed 
doel. Dat had ook een andere organisatie kunnen zijn 
hoor, zoals een sportvereniging. Maar ik onderschrijf het 
doel van Biblionef wel sterk. Als kinderen gelegenheid 
krijgen om te lezen, dan kunnen ze zichzelf en daarmee 
uiteindelijk ook hun land ontwikkelen. Zelf lees ik vooral 
voor mijn ontspanning en plezier, vooral Engelstalig. Ik 
lees van alles wat, van thrillers tot non-� ctie.”

Nieuwe Bezetting
“Biblionef maakt in mijn ogen nu een overgangsjaar 
door, met niet alleen een nieuwe boekhouder maar 
ook een nieuwe directeur en bureaumedewerker. We 
moeten verder bouwen aan het netwerk en aan de 
kring van donateurs.”

Gespreid bedje
“Ik ben dit voorjaar begonnen. Eerst was het aanpoten; 
ik wist nog niets over de administratie van Biblionef 
toen ik me al moest voorbereiden op een audit door 
BDO. Maar mijn voorgangster Meike Doering heeft 
de boekhouding de afgelopen acht jaar fantastisch 
verzorgd, en het team op het kantoor in Den Haag doet 
al veel administratief voorwerk. Dus ik ben niet te veel 
tijd kwijt aan mijn werk voor Biblionef, zo’n halve dag 
per maand nu.” 

 VRIJWILLIGER
KINDERATLAS 

CAT & DOG 

UITGELICHT

HENRI VAN DER MEER 

HOUDT VOORTAAN DE BOEKEN BIJ

Ook enthousiast geworden van onze projecten? Word nu donateur!

In navolging van de inmiddels beroemde 
Cat & Dog-leesboekjes, is er nu ook een 
Cat & Dog kinderatlas verschenen. 
In de atlas komen acht landen aan bod waar 
veel van de Cat & Dog-lezers wonen. 

De eerste 200 atlassen zijn gedrukt. Het idee en 
de vormgeving van de atlas zijn van vrijwilliger 
René Leisink (ook bekend van zijn dagelijkse strip 
in dagblad Metro). 
Extra bijzonder is dat René dit belangeloos doet. 
Hij beschouwt het als ‘zijn’ bijdrage aan een 
betere wereld.

René en Biblionef willen graag dat er nog veel 
meer atlassen kunnen worden gedrukt en 
verspreid. De komende maanden zullen we dan 
ook acties opzetten om dit te bewerkstelligen. 
Helpt u ook mee om de kinderatlassen verder 
te verspreiden ?

Maak uw gift dan over op IBAN NL13INGB 
0000258485 t.n.v. Stichting Biblionef 
Nederland o.v.v Atlas Cat&Dog. 
Alvast hartelijk dank!

MEDEWERKER

Wie is die duizendpoot die ervoor zorgt dat alle 
boeken op de juiste plaats komen? 
Welnu dat is onze operational manager Bethzy.

Bethzy Gianella Chiang is een echte wereld-
burger. Ze is geboren in Peru en via Duitsland 
uiteindelijk neergestreken in Nederland. Sinds 
2016 is Bethzy in dienst van Biblionef. Ze is een 
meertalig multitalent en onmisbaar voor onze 
organisatie. En oh ja, kijk ook eens naar haar 
grappige posts op Facebook. 

VOORDELIG PERIODIEK SCHENKEN
U kunt Biblionef voordelig periodiek, minimaal 5 jaar, steunen zonder dat hier een notariële akte voor nodig is. 
Dit is � scaal 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, Bethzy Gianella 
Chiang en Friso Vonder

Drukker: Mud Company
Vormgeving: Skabelon
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