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Activiteiten verslag 2018 
 

 

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 2018 hebben wij 33.100 boeken in opslag. In 2018 hebben wij een 

70.500 boeken kunnen inzamelen en ontvangen uit verschillende landen. We 

hebben met 9 ritten een mooi aantal boeken kunnen inzamelen naar allerlei 

scholen. Daarnaast via de inzamelpunten in Amsterdam, Den Haag, Achterhoek, 

Nijmegen, Den Bosch-Waalwijk en Beek en Donk zijn ook goede boeken 

binnengekomen. Extra inzameling werd gehouden in Amsterdam en Den Haag. 

We zitten met de inzameling precies op schema van begroting van hoeveelheid 

boeken die we ook wilden inzamelen in 2019. 

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

Schotland verkregen. 

Er is weer enorm veel werk verzet door de sorteerdames en sorteerheer Hans 

van Rutte o.l.v. Mevr. Jeanne van den Bosch. Er zijn een 61.218 boeken 

gesorteerd . Het jaar was begonnen met een ontspannen bijeenkomst in Hotel 

Handelia.   

We hebben begin 2018 met ontspannen bijeenkomst zeven vrijwilligers die al 

meer dan 10 jaar zich inzetten in het zonnetje gezet met bloemen en houten 

beeldje gemaakt in Afrika namelijk Bart en Jeanne van den Bosch (beheer 

sorteerruimte en sorteerteam) , Els Kablau (projectcoördinator en sorteerteam), 

Corry Bekkers (sorteerteam) , Henny de Leeuwe-Kleijngeld (sorteerteam en 

winkelteam), Maria Zegers (coördinator evenementen en winkel) en Ad Vennix 

(penningmeester).    

Ook heeft Yemi Jimo, student aan Fontys school een presentatie gegeven over 

Nigeria waar hij vandaan komt en wat hij in 5 maanden voor Read to Grow gaat 

doen. Yemi heeft vooral nieuwe scholen benaderd in de Benelux om tot 

inzameling te komen en  hierdoor zijn er een aantal nieuwe scholen die 

deelnemen. Daarnaast is een input gemaakt hoe motivatie en inspiratie te geven 

om tot beter lezen te komen in een dorpschool in Afrika. Yemi heeft R2G ook 

vertegenwoordigd op verschillende evenementen o.a. in Den Haag. 

Er is ook in maart een bijeenkomst gehouden voor alle inzamelpunt vrijwilligers, 
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waarbij we een uitgebreide Read to Grow presentatie hebben gegeven en ook 

rondleiding in sorteercentrum Read to Grow. Veel van de aanwezigen hadden ook 

vele dozen Engelse en Franse boeken meegenomen. Het was een geslaagde dag. 

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

december 2018. Kenia was al jaren het land met meeste gerealiseerde projecten 

en had in 2018 een vier projecten, maar  Gambia was koploper met 49 projecten 

in 2018, er zijn nu een 132 projecten gerealiseerd in Gambia en een 117 in 

Kenia. Mede door de ambitie van MRC Holland foundation om heel veel 

boekenkasten in klassen in scholen in Gambia met boeken te vullen komende 

jaren. 

Op de Benelux kaart in de sorteerruimte zijn een 19 particuliere initiatieven 

toegevoegd. Opvallend is dat we 1 organisatie uit Vlaanderen weer hebben 

mogen verwelkomen, maar ook weer initiatieven verspreid over het land. 

Wederom weer veel initiatieven uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.   

In 2018 is geen Award over 2017 uitgereikt aan de best gevende school omdat in 

2017 geen school er uitsprong bij de inzamelactie. We hebben ook voor volgende 

award criteria voor duurzaamheid toegevoegd waarbij we sterk gaan letten op 

hulp en aangevoerde dozen. 

De ontvangers zijn vooral scholen waarvan 8 kleuterscholen, 14 basisscholen,  1 

middelbare school, maar ook twee weeshuizen, twee opvanghuizen , een 

cultureel centrum en 7 bibliotheken. Via MRC gaat het om 34 scholen waarvan 

meeste lagere scholen. 

In 2018 hebben we een 70.500 boeken ingezameld, en een 37.618 boeken 

kunnen uitgeven. Er waren in 2018 vooral veel kleinere projecten, ook konden 

we ook geen grotere projecten helpen in 1e helft 2018 omdat voorraad 

gesorteerde boeken heel klein was vanwege recordjaar in 2017.  Eind 2018 

hebben we weer een mooie gesorteerde voorraad. 

Het trefpunt/meetingpoint met boekenwinkel voor 2ehands Nederlandse boeken 

heeft in 2018 veel ontmoetingen gehad. Toch valt de boekenverkoop door 

wisselvalligheid tegen en krijgen we veel meer Nederlandse boeken binnen en 

hebben we een tijdelijke stop op inname van Nederlandse boeken gezet, alleen 

heel specifieke boeken nemen we nog in. Qua publiciteit krijgen we wel 

onverwachtse bezoekers.  We gaan in ieder geval nog half jaar door in 2019 met 

de boekenverkoop en steken in op meer deelname markten. 

Vrijwilligersdag hebben we in 2018 niet gehouden omdat we komende jaren 

verschillende mijlpalen gaan halen. Er zijn in december 2018 wel ruim 1000 

tulpen onder de vrijwilligers uitgereikt in de regio om in april/mei een 

tulpenroute te doen en leuke vrijwilligersdag in de regio te hebben. 

Er is een samenwerking gestart met baby-lingual waarbij Read to Grow als goed 

doel is gekozen. In 2019 vertellen we hier meer over. 

Op 31 december 2018 zijn er 42.200 Engelse en Franse boeken in opslag. Een 

totaal van 35.700 zijn hiervan gesorteerd (een 28.500 Engelse en een 7.200 

Franse boeken).   

Er is ook een mooie voorraad gesorteerde Nederlandse boeken (2500 stuks) 

verdeeld in kinder –en volwassen boeken. En er staan een 1600 Nederlandse 

gegeven boeken in promotie -boekenwinkeltje in Beek en Donk. In 2018 is er 
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ook een 1500 Nederlandse boeken gedoneerd aan kringloopwinkel Een Aarde, 

welke ons al jaren financieel steunt.  

Er zijn ook een kleine 15.000 Engelse boeken en wat andere talen 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.   

In Januari hebben we gestaan in tuinmarkthallen in Boekel met kraam. We 

hebben voor de vierde maal aan Gemert Bron voor Anderen in Gemert 

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

SDG Goals markt in Helmond.  Daarnaast hebben we half april en half oktober 

eigen boekenmarkt met Nederlandse gegeven boeken gehad bij winkel-trefpunt 

in Beek en Donk. Met behulp van onze vrijwilligers zijn dit geslaagde dagen 

geworden.  

Ria van Ouwerkerk, onze secretaris heeft privacy-beleid uitgewerkt en dit is ook 

op de website gezet,  ook heeft zij globale taken van PR en communicatie tot 

zich genomen. Dit omdat Folly van Dijk in voorjaar naar Almere is verhuisd en 

toch dichterbij vrijwilligerswerk wilde zoeken. We hebben haar gezamenlijk nog 

bezocht en gepast met bloemen afscheid van haar genomen. Ook heeft Ria dit 

jaar aantal organisaties benaderd die nog niet voldoende feedback hadden 

gegeven met foto’s of brieven. 

We hebben tot nu toe boeken op vele plekken met 249 partnerorganisaties in 65 

landen.   

Er zijn in eerste 16 jaar totaal een 483.980 (638 leesprojecten) boeken in 

samenwerking verzonden en door cofinanciering  een 350.515 boeken (358 

leesprojecten). Totaal is dit  834.495 boeken.  

Op 1 januari hadden we 929 leesprojecten. En een 996 leesprojecten op 31 

december 2018, door MRC een 34 scholen met boeken gerealiseerd en nog een 

15 scholen via kleinere partnerorganisaties in Gambia. Daarnaast totaal 13 

projecten nog gerealiseerd in landen als Kenia, Burkina Faso, Senegal, Oeganda, 

Ghana, Malawi, Rwanda en Nigeria. In Azië zijn 2 projecten in Nepal, 1 project in 

Filipijnen en 1 project in nieuwe bestemming Vietnam.  Ook is er nog een 

bibliotheek in Georgië met boeken voorzien. 

We hebben met 23 partners waarvan 4 bestaande partners boeken verstrekt. 

Hiermee zijn 33 projecten in de genoemde landen van boeken voorzien (Zie 

bijlage projecten).  

In 2018 hebben we mooi feedback gekregen van eerste grote zendingen in 

samenwerking met MRC. Totaal 34 scholen kunnen we daardoor toevoegen aan 

de 33 projecten in de projectenlijst. 

De top bestemmingen in Afrika vanaf 2002 t/m 2018 zijn:  Gambia (132 

projecten) Kenia (117 projecten),  Malawi (61 projecten), Oeganda (54 

projecten), Tanzania (24 projecten) Burkina Faso (23 projecten), Ghana (23 

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

 De top bestemmingen in Azië vanaf 2002 t/m 2018 zijn:  Cambodja (26 

projecten), Nepal (17 projecten) Indonesië (10 projecten) en Filippijnen (10 

projecten) 
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Duurzaamheidsdoelstelling:  

 

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

kilometer op te halen. Het aantal boeken per kilometer is nog meer verbeterd 

van 7,93 in 2017 naar 8,34 in 2018 . Hierdoor rijden we alleen bij grotere 

partijen en meerdere 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.  

Hannover was in 2018 de verste bestemming met ophalen.  

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

Hongarije. De boeken zijn via gesponserd transport prachtig afgeleverd in opslag 

van Boekel.  

 

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 in 2018 door de belastingdienst verlengd en ook voor komende jaren geldig.  

 

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2018: 

voorzitter  vacature 

secretaris  Ria van Ouwerkerk  

penningmeester Ad Vennix  

directeur  Robert Romme 


