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Activiteiten verslag 2016 
 

Doel van de stichting 

 

Het ter beschikking stellen van boeken aan derde wereld landen  waar boeken en 

informatie bijzonder schaars zijn. De belangrijkste doelgroep is kinderen en 

jeugd van 3 tot 18 jaar. Het gaat om Engelstalige en Franstalige boeken. Een 

tweede doel is het bewustmaken bij de gevers dat er veel  kinderen en 

volwassenen zijn die geen toegang hebben tot boeken. 

 

Overlijden van Mieke van Zutven 

 

Voor het eerst maken we mee dat een van onze lieve en dierbare vrijwilligers ons 

begin dit jaar is ontvallen. Geweldig lid van het sorteerteam en 8 jaar actief bij 

het sorteren van de Engelse en Franse boeken. We missen haar. De familie zei 

op de volle begrafenis bijeenkomst dat Mieke zo graag naar Boekel kwam. We 

houden contact met haar man Toon.  

 

Ter herinnering een stukje van Mieke geschreven in ons 10 jarig Engels jubileum 

boekje van 2012: 

"I am Mieke. For almost forty years I have been working as a teacher at a 

primary school, partially as a part-time job. I have always done this with great 

joy. While working at a primary school, books naturally played a big part in 

educating children. At this time I myself became a grandmother and one of the 

big joys of being a grandmother is to read out loud to my grandchildren and tell 

stories. My part within the foundation is to help out sorting the donated books. 

Most books are in English. However, if there are donated books in French, a 

fellow volunteer and myself take up the task of sorting those.I just cannot 

imagine a world in which books are practically non-existent. Books can give a 

huge enrichment to life and I want to share this with other people. I feel 

everyone is entitled to it. This is the reason I work for Read to Grow and I intent 

to keep on doing so." 

 

De activiteiten  

 

Op 1 januari 2016 hebben wij 41.500 boeken in opslag. In 2016 hebben wij een 

aantal van 54.500 boeken kunnen inzamelen uit verschillende landen.  

 

Er zijn totaal 12  bookdrives uitgevoerd met gehuurde bestelwagens. Via google 

adwords hebben we duizenden boeken van 50 particuliere adressen 

binnengekregen welke opgestuurd of werden langsgebracht, maar ook grotere 

partijen moesten worden opgehaald. Wederom via inzamelpunten, inmiddels 
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uitgebreid naar Jose van Son in Haarsteeg en Sonia Sin in Den Haag ook meer 

boeken binnengekregen. Ook via onze contacten in Schotland wederom veel 

boeken binnengekregen. Daarnaast hebben we via bestaande vrijwilligerspunten 

in Gelderland via Henk van Gaal en Boekbindclub in Dukenburg veel boeken 

binnengekregen en ook via Fam. Asselman in Barchem. 

 

Ook dit jaar is er weer enorm veel werk verzet door de sorteerdames o.l.v. Mevr. 

Jeanne van den Bosch. Er zijn ruim 32.500  boeken gesorteerd. Het jaar is 

begonnen met een ontspannen bijeenkomst in Theetuin de Wilde Framboos in 

Bakel georganiseerd door Harrie Jonkers uit Bakel, onze webmaster. Mieke en 

Toon zijn hier gezamenlijk nog even bij geweest. 

 

Er is een mooie film gemaakt door Harrie die ook vrijwilligerswerk doet bij 

Omroep Centraal en deze voor eerst heeft laten zien op deze bijeenkomst in 

Bakel en op onze website onder nieuws. Ook is deze op Omroep Centraal in 

Gemert verschenen.  

 

De opslagruimte heeft op 31 december 2016 een 28.000 gesorteerde boeken in 

opslag waarvan 26.750 Engelstalig en 1.250 Franstalig. Daarnaast zijn er een 

18.000 ongesorteerde boeken. Totaal een 46.000 boeken. Er zijn een 2500 

boeken van te slechte kwaliteit verkregen boeken naar papier recycling gegaan.  

 

De school die in 2015 heeft gewonnen is de American school of Rotterdam. Deze 

school heeft voor de derde maal de Award gewonnen. De award is tijdens laatste 

inzamelingsrit  in 2016 op deze school  uitgereikt. Zij zijn hier zeer blij mee, en 

krijgen een mooie plek in de library in de school naast de Award uit 2009. 

 

In totaal hebben we een aantal van 33.326 boeken gegeven aan 8 

kleuterscholen, 25 basisscholen, 13 middelbare scholen, 13 school -en openbare 

bibliotheken, 1 vakschool, 1 weeshuis, 1 ziekenhuis en 1 dagopvang. 

 

In Afrika zijn Engelse boeken gegaan via partnerorganisaties naar Gambia, 

Ghana,  Kenia,  Malawi, Oeganda, Liberia, Zuid-Afrika en nieuwe bestemming 

Zanzibar. Franstalige boeken zijn gegaan via bestaande relatie naar Burkina Faso 

en via  nieuwe Vlaamse partnerorganisaties naar Congo en Mali.  

 

In Nepal zijn wederom een 5 projecten gerealiseerd op scholen en opvanghuizen. 

De wederopbouw is hier goed van start gegaan na de aardbevingen. Via stichting 

Help Jezidis is nu een grote hoeveelheid boeken gegaan naar vluchtelingenkamp 

in Noord-Irak. Deze komen ten goede aan leesplezier voor meer dan duizend 

Jezidi kinderen. De proefzending in 2015 was prima bevonden. 

 

In totaal  zijn er 33.326 boeken verzonden naar 63 projecten in 15 landen via 28 

partners, waarvan 10 bestaande relaties.  (zie bijlage projecten 2016). Aantal is 

dit jaar veel meer  vanwege enkele grote projecten o.a. Kitabu project voor 10 

lagere scholen en 10 middelbare scholen met 11.000 boeken in Oeganda en 
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bibliotheken in Filippijnen met 5.000 boeken. 

 

Er zijn ook een 14.000 Engelse boeken in 3 transporten gedoneerd aan 

partnerorganisatie in Verenigd Koninkrijk die niet geschikt zijn voor onze 

doelgroepen. De opbrengst van deze boeken komt ten goede aan literacy 

projecten en organisaties wereldwijd.  

 

We hebben vanaf 2013 t/m 2015 succesvolle co-financiering gedaan om meer 

boeken naar armste landen te krijgen. In 2016 hebben we vooral eigen 

verkregen boeken naar arme landen als Oeganda, Congo en Liberia kunnen 

doen.  Toch hebben we enkele projecten in 2016 geco-financierd. 

 

Boeken voor een bibliotheek in vluchtelingenverblijf in Thessoniliki in Griekenland 

via mevrouw Kirsten Ros Kristiansdottir in Ijsland: 

"My name is Kristin and I work with Akkeri, a small Icelandic NGO. Akkeri 's main 

mission is to provide aid and relieve during to refugees currently stranded in 

Greece. We have up to date been active first in Lesbos, and then in a camp on 

the outskirts of Thessoniliki, Greece, providing food, clothes and other necessary 

items. As a small Icelandic NGO our funding only comes from the Icelandic public 

in the form of voluntary donations.  I started ‘Books 4 Refugees’ a couple of 

months ago after one of my trips to Greece. The aims to provide books and 

learning opportunities for the refugees in Thessoniliki, Greece. You can see more 

about the project here www.books4refugees.weebly.com but we have started a 

library in one of the camps in Thessoniliki and will continue to send books to 

other library and school projects in the area. Thank you so much for contacting 

us and Thank you so much for your thoughts and generosity! Your contribution 

comes in a very good time as we are putting on more educational books and 

children books out to Greece. Again, I am forever grateful and best wishes in 

future endeavors!  

Kind regards, Kristin Ros Kristjansdottir" 

 

Boeken voor school met kansarme jongeren in Belice via particulier in Florida : 

"Supporting 25 underpriviliged children : One of their major initiatives was 

establishing a library, taking workshops in literacy from older experienced 

teachers and teaching younger children to read. I'm attaching some pics of when 

we first received the books and also pictures of our students at their regular 

Saturday meeting at the library. They have been so eager to learn this past year 

and the books you sent were just amazing in terms of their learning. In fact one 

of our high school students, Ernest Anderson, won the International Diana Award 

in 2016 from England for his selfless work in community service. His project was 

establishing a reading and writing program at a local primary school. The 

students there excelled tremendously. Ernest used some of the books  you sent 

to help him in his reading program and he got international recognition. A copy 

of the article that was published in the newspaper on Ernest's accomplishments 

is attached. The Deputy British High Commissioner, Mrs. Grace Chun, presented 

Ernest with the award in front of 800 high school students at his school. Pictures 
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of the award ceremony will be in another email. 

Kind regards , Manuela Lue." 

 

We hebben voor de tweede maal aan Gemert Bron voor Anderen in Gemert 

deelgenomen. Hier 1 dag gestaan op Gemert mert. Ook is er een gezamenlijk 

glossy goede doelen magazine verspreid in Gemert met Read to Grow erin. We 

hebben 2 dagen gestaan met vrijwilligersteam met marktkraam op 

Drakenfestival te Helmond.  Met behulp van onze vrijwilligers zijn dit geslaagde 

dagen geworden. 

 

Met de buitententoonstelling hebben we in 2016 met grote stand op tuinbeurs in 

Rotterdam Ahoy gestaan. De buitententoonstelling heeft in de nieuwe 

international school of Eindhoven gestaan in de week van 23 april tussen de 

bibliotheek gangen. Er was een geweldige opbrengst van duizenden ingezamelde 

boeken hier.  

 

We hebben tot nu toe boeken op vele plekken met 217 partnerorganisaties in 62 

landen.  

 

De boeken zijn vanaf 2002 tot en met 2016 naast Nederland uit vooral Europese 

landen gekomen namelijk België, Luxemburg, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, 

Hongarije, Rusland, Verenigd Koninkrijk,  Zweden en Zwitserland. We hebben 

ook boeken gekregen vanuit Amerika, Canada en Japan. Ook zijn boeken 

ondersteund via Australië, Amerika, Frankrijk en Ijsland. Totaal komen de 

boeken dus uit inmiddels 16 landen wereldwijd. Ons netwerk is verspreid over 

inmiddels 78 landen. 

 

Er zijn in eerste 14 jaar totaal een 369.058 (518 leesprojecten) boeken in 

samenwerking verzonden en door cofinanciering  een 350.515 boeken (358 

leesprojecten). Totaal is dit  719.573 boeken. 

 

Eind 2015 hadden we 810 projecten en op 31 december 2016 een 876 projecten. 

 

De top bestemmingen in Afrika vanaf 2002 t/m 2016 zijn:  Kenia (113 

projecten), Gambia (77 projecten), Malawi (58 projecten), Oeganda (52 

projecten), Burkina Faso (21 projecten), Ghana (20 projecten) en Tanzania (14 

projecten). 

 

De top bestemmingen in Azië vanaf 2002 t/m 2016 zijn:  Cambodja (16 

projecten), Nepal (13 projecten) Indonesië (10 projecten) en Filipijnen (8 

projecten). 

 

Samenstelling bestuur op 31 december 2016 

Voorzitter:  Robert Romme  

Secretaris:  vacature 

Penningmeester: Ad Vennix 


