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Activiteiten verslag 2017 
 

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. 

 

De activiteiten  

 

Op 1 januari 2017 hebben wij 46.000 boeken in opslag. In 2017 hebben wij een 

89.500 boeken kunnen inzamelen en ontvangen uit verschillende landen. We 

hebben met 12 ritten een mooi aantal boeken kunnen inzamelen naar allerlei 

scholen. Ook werden giften van inzamelpunten , boekenwinkel o.a. Bek Boeken & 

Bijzonders in Veghel, maar ook de Amerikaanse Ambassade in Den Haag 

bezocht. Door extra promotie vanuit nieuwe vrijwilligers Folly van Dijk en Mirjam 

Helsen zijn een 3 tal nieuwe scholen met ons verbonden o.a. een internationale 

school uit Keulen. Folly doet de PR en communicatie en komt van Make A Wish. 

Haar achtergrond is journalistiek bij verschillende kranten o.a. Eindhovens 

Dagblad. 

 

We hebben door PR activiteiten van Folly goede publiciteit gekregen op 

verschillende momenten o.a. de opening van trefpunt/boekwinkeltje in centrum 

Beek van Beek en Donk met bekende schrijver Wim Daniels. Er zijn nu nette 

visitekaartjes, mooie posters voor de scholen en we hebben eerste nieuwsbrief 

sinds lange tijd weer kunnen versturen. Ook zijn we voor ruim ¾ jaar actief op 

facebook en aantal volgers groeit daar.  

 

De inzamelpunten zijn uitgebreid met Toon van Zutven in Beek en Donk voor 

regio Helmond/Laarbeek en Sherrie Zwall in Amsterdam. In Barchem , (regio 

Achterhoek) , Haarsteeg (regio Den Bosch-Waalwijk), Nijmegen en Den Haag zijn 

ook mooie aantallen boeken binnengekomen.  

 

Ook hebben we wederom een mooi aantal boeken van partner organisatie uit 

Schotland verkregen. 

 

Er is weer enorm veel werk verzet door de sorteerdames o.l.v. mevr. Jeanne van 

den Bosch. Het jaar was begonnen met een ontspannen bijeenkomst in Brasserie 

de Keizer op het Ridderplein in Gemert. We hebben afscheid genomen van Bep 

van de Elzen die probeerde nog vanuit nieuwe woonplaats (na verhuizing vanuit 
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Volkel) in Berg en Dal bij Nijmegen tweewekelijks te komen sorteren. De afstand 

is toch te groot. Zij blijft wel als 2e inzamelpunt in Nijmegen beschikbaar. Het 

sorteerteam is versterkt met Hans van Rutte uit Gemert, voormalig leraar 

Engels.  

 

De wereld kaart in de sorteerruimte is bijgewerkt met het aantal projecten t/m 

december 2017. Kenia is nog steeds het land met de meeste projecten, maar zal 

mogelijk komende jaren worden ingehaald door enkele andere Afrikaanse 

landen. 

 

Ook is er een Benelux kaart opgehangen in de sorteerruimte om te zien waar de 

inzamelpunten zijn, maar ook een groot deel van onze partnerorganisaties. De 

impact van Read to Grow is dus niet alleen ver weg, maar ook veel dichterbij op 

al die blije gezichten van particuliere initiatieven.  

 

In 2016 was de best gevende school The International School of Eindhoven 

waarbij de award in 2017 is uitgereikt door Mirjam Helsen namens de PR afdeling 

van Read to Grow.  

 

In totaal hebben we 77.304 boeken naar nieuwe projecten in Afrikaanse landen 

als Gambia,  Ghana, Malawi, Kameroen, Oeganda, Tanzania, Liberia, Congo en 

Zuid-Soedan en nieuwe bestemming met Portugese boeken in Mozambique. Ook 

naar projecten in Cambodja, Nepal en Fillipijnen in Azië.  Ook een nieuwe 

Europese bestemming in Georgië. En ook een project met Spaanse boeken in 

Nicaragua.  We hebben met 19 partners waarvan 6 bestaande partners boeken 

verstrekt. Hiermee zijn 49 projecten in de genoemde landen van boeken voorzien 

(Zie bijlage projecten).  In Gambia krijgen we nog van onze partner MRC-Holland 

foundation en ook van de Peace Corps Volunteers in 2018 te horen bij hoeveel 

projecten de boeken verspreid zijn en worden. We hebben hier de grootste 

zending ooit van ruim 30.000 boeken voor klaargemaakt. Dus aantal projecten 

zal stuk hoger zijn dan 49. 

 

De ontvangers zijn vooral scholen waarvan één kleuterschool, 38 basisscholen en 

5 middelbare scholen, maar ook één weeshuis, 3 bibliotheken en een project 

voor een leraren scholing. 

 

In 2017 hebben we alle records gebroken. Een 89.500 boeken ingezameld, een 

enorme toename t.o.v. de 54.500 boeken in 2016. Dat is een prachtig resultaat 

in het 15 jarig bestaan in 2017. We hebben inmiddels de driekwart miljoen 

boeken overschreden in 2017. 

 

In voorjaar 2017 zijn we doorgelicht door Adviesbureau Veleda uit Amsterdam 

hoe de organisatie te versterken en ook veranderingen door te voeren om 

verwachte groei aan te kunnen.  Bestuur is inmiddels versterkt met Ria van 

Ouwerkerk uit Lieshout. Zij heeft in verleden secretariaat gevoerd bij Humanitas 

in Eindhoven. Ria heeft al veel werk mee verricht o.a. adressenbestanden 
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actualiseren.  Ook zijn er gesprekken gevoerd met betrokken gevers hoe 

toekomstige groei aan te kunnen. Robert Romme trekt zich terug als voorzitter 

na 15 jaar per 1 september (zal nog wel waarnemen tot vacature is vervuld en 

ook de nieuwe voorzitter is ingewerkt.) en wordt voor 2 dagen per week betaald 

directeur.  Daarnaast blijft hij ook vrijwillig actief voor 0,5 dag per week. 

Belangrijkste taak is om eerst gezonde, sterke financiële basis te krijgen om 

verdubbeling tot verdrievoudiging van boekenstroom in komende 3 tot 5 jaar aan 

te kunnen. Na 4 maanden proef van september t/m december zijn de eerste 

resultaten zoals gewenst, en heeft bestuur besloten dit met 1 jaar te verlengen. 

Ook zal vooral voor meer regionale en landelijke publiciteit gezocht worden om 

boekenstroom te vergroten. Er is een strategisch plan gemaakt voor komende 5 

jaar welke voor betrokkenen beschikbaar is om de verdubbeling tot 

verdrievoudiging vorm te geven. 

 

In mei hebben we prachtige zonnige vrijwilligersdag gehad in Afrika museum in 

Berg en Dal. We waren met groep van 30 mensen.  Dit om 15 jarig bestaan te 

vieren. De vrijwilligersdag was met leuke workshops en theatervoorstelling met 

Afrikaanse verhalen een zeer geslaagde dag. Ook kregen we nog een enorme 

verrassing van inzamelpunt de Boekbindclub uit Nijmegen met dozen vol heel 

mooi gerepareerde boeken om mee terug te nemen naar Boekel. 

 

In mei hebben we de wereldwinkellocatie in Beek en Donk overgenomen. Het is 

een kleine locatie, maar geschikt voor multifunctioneel gebruik. In verleden 

hebben wij 10 jaar lang samen met wereldwinkel Helmond gewerkt als 

inzamelpunt voor boeken. Hierdoor kwamen er duizenden boeken binnen. Aantal 

jaren geleden is deze gesloten. En verloren we ook de inzameling van boeken in 

Helmond. Enkele keren kwamen er nog wel mensen uit Helmond boeken zelf 

brengen. 

We waren in overleg met de wereldwinkel Gemert-Bakel toen ons nieuws 

bereikte dat zij ook wilde gaan sluiten. 

Henny-de Leeuwe, waardevol lid van sorteerteam, werkte ook als vrijwilligster in 

wereldwinkel Beek en Donk. Ook deze ging sluiten. De huur is laag en voor Read 

to Grow proberen waard om een Read to Grow promotie punt en boekenwinkeltje 

voor de vele Nederlandse boeken te starten. Ook kunnen we het gebruiken voor 

bijeenkomsten. 

Na overleg met Wereldwinkel Gemert konden we daar aantal spullen overnemen 

tegen goodwill prijs en Wereldwinkel Beek en Donk liet veel inventaris staan 

zoals balie , kassa, en rekken aan de wanden. Ook hier is een goodwill prijs 

overeen gekomen. 

Door publiciteit en gesprekken zijn aantal vrijwilligers van Gemert en van Beek 

en Donk enthousiast mee overgegaan naar de Read to Grow locatie. Op 8 juli 

werd deze met genodigden feestelijk geopend door Wim Daniels, bekend 

schrijver, taalkundige en acteur. 

Er is gekozen voor drie halve dagen open te zijn van maximaal 2,5 uur op 

donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag. Dit om te zien hoe het gaat lopen. Maria 

Zegers coördineert de winkel en leidt het winkelteam van 10 vrijwilligers. Enkele 
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vrijwilligers hebben ook andere functies binnen Read to Grow.  

 

Op 31 december 2017 zijn er 33.100 Engelse en Franse boeken in opslag. Een 

totaal van 12.100 zijn hiervan gesorteerd (een 11.000 Engelse en een 1100 

Franse boeken).   

Er is ook een mooie voorraad gesorteerde Nederlandse boeken (3300 stuks) 

verdeeld in kinder –en volwassen boeken. En er staan een 1700 Nederlandse 

gegeven boeken in promotie -boekenwinkeltje in Beek en Donk. 

Er zijn ook een kleine 20.000 Engelse boeken en wat andere talen in 4 

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 voor de derde maal aan Gemert Bron voor Anderen in Gemert 

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

Drakenfestival te Helmond.  Daarnaast hebben we half oktober eigen 

boekenmarkt gehad bij winkel-trefpunt in Beek en Donk. Met behulp van onze 

vrijwilligers zijn dit geslaagde dagen geworden.  

 

We hebben tot nu toe boeken op vele plekken met 230 partnerorganisaties in 64 

landen.   

Er zijn in eerste 15 jaar totaal een 446.362 (571 leesprojecten) boeken in 

samenwerking verzonden en door cofinanciering  een 350.515 boeken (358 

leesprojecten). Totaal is dit  796.877 boeken.  

Eind 2016 hadden we 880 projecten i.p.v. 876 projecten.  Er is een correctie van 

4 projecten voor Ivoorkust achteraf gekomen in 2017 , de boeken zijn daar 

verdeeld over vijf lege openbare bibliotheken i.p.v. één bibliotheek. Op 31 

december hadden we 929 leesprojecten. 

Er zijn mogelijk meer leesprojecten te realiseren met grote zending boeken voor 

overheidsscholen naar Gambia , maar overzicht zal pas komen als boeken 

verspreid zijn. Dit zullen we in loop van 2018 vernemen. 

 

De top bestemmingen in Afrika vanaf 2002 t/m 2017 zijn:  Kenia (113 

projecten), Gambia (83 projecten), Malawi (60 projecten), Oeganda (53 

projecten), Tanzania (24 projecten) Burkina Faso (21 projecten), Ghana (21 

projecten), Liberia (8 projecten) en Congo (8 projecten)  

 

De top bestemmingen in Azië vanaf 2002 t/m 2017 zijn:  Cambodja (26 

projecten), Nepal (15 projecten) Indonesië (10 projecten) en Filipijnen (9 

projecten) 

 

Duurzaamheidsdoelstelling 

 

Sinds 2008 proberen we met onze ophaalritten minstens een 5 boeken per 

kilometer op te halen. Wederom is dat in 2017 uitstekend gelukt met totaal 7,93 

boeken per kilometer. Hierdoor rijden we alleen bij grotere partijen en meerdere 
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adressen en lukt het ons om de gehuurde bussen optimaal te benutten. Ook zit 

bij ons de grens bij zelf ophalen in straal van 400 kilometer. Parijs was in  2017 

de verste bestemming en zijn we met ca. 5500 Franstalige boeken vanuit 

centrum Parijs kunnen terugkomen.  

 

De verste deelnemende school was dit jaar de American School of Budapest in 

Hongarije. De boeken zijn via gesponserd transport prachtig afgeleverd in Meijel,  

Limburg en met verschillende andere adressen opgehaald.  

 

Culturele stichting 

 

Eind 2012 is stichting Read to Grow erkend als culturele stichting naast de anbi 

erkenning. Dit betekent een extra voordeel voor de financiële gever. Dit voordeel 

is wederom verlengd voor 2018.  

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2017: 

voorzitter  vacature 

secretaris  Ria van Ouwerkerk  

penningmeester Ad Vennix  

 


