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Activiteiten verslag 2020 
 

 

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  

 

Dit jaar is een bijzonder jaar om niet te vergeten, we starten daarom deze 

verslaglegging in 2020 met deze brief die we naar de scholen hebben gestuurd op 

31 maart midden in de 1e golf van corona en wij vanaf 2e week maart compleet 

alles hebben gesloten binnen Read to Grow , geen inzamelingen, niet sorteren en 

ook geen uitleveringen, wat heeft geduurd tot uiteindelijk  2e week mei.  

 

Ingevoegd: brief naar scholen (maart 2020): 

 

Gemert-Bakel, March 31st, 2020  

 

Dear friends of Read to Grow, 

 

These are very unpredictable times. In January and February we delivered tens of 

thousands of books to destinations in Africa and Asia. And in January, due to the 

problems with Brexit and the threat of closure of the border on January 31st, we had to 

collect a large number of English books from Scotland. But in retrospect this event 

seems trivial compared to what is happening now. In February we drove two vans to 

collect French children's books from France and within a few weeks the borders to 

France and Belgium as well as all schools and libraries were suddenly closed. 

 

We hope, first of all, that you remain in good health, and that you manage to pull 

through these difficult times unscathed. 

 

Due to this pandemic we have had to postpone our annual collection date on April 23rd 

and to take the following measures: 

 

 From Monday March 16 to at least April 28th we have suspended all book 

sorting days. We work with a vulnerable group of people who are mainly retired 

and therefore wish to keep them safe.  
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 Our main activities take place in Boekel which is the epicenter of the pandemic 

in the regions Uden, Meijerijstad, Gemert-Bakel and Boekel. We need to 

therefore take extra care regarding social contacts. 

 We shall not be collecting any books from individuals in Boekel nor delivering 

books from Boekel until at least April 28th 2020. 

 Schools are closed in The Netherlands, Belgium, Luxembourg and Germany so 

our annual collection fundraiser shall not take place on April 23rd and will be 

postponed until November-December 2020. 

 Should schools reopen in April or May and the pandemic is over, Read to Grow 

is prepared to collect books between June 2 and June 20, but this will be subject 

to the availability of volunteers. Otherwise the collection will be postponed until 

the new academic year 2020-2021. 

The situation for schools is critical at the moment - more than half of all schools around 

the world are closed, including many schools in Africa. This affects, in particular, 

children and youth in poorer countries where they already have limited access to books 

and digital media. 

 

After the pandemic has passed we hope, as soon as possible, to deliver books to the 

underprivileged children and youth again. 

 

We wish you all good health and - now that we are all confined indoors - to have the 

opportunity to read more books and develop ourselves further. In other words, "Read to 

Grow"! 

 

With warmest regards, 

 

Robert Romme 

Chairman 

 

 

Activiteiten (vervolg) 

 

Op 1 januari 2020 hebben wij 65.000 Engelse en Franse boeken in opslag. In 2020  

hebben wij toch een 162.500 boeken kunnen inzamelen en ontvangen uit 

verschillende landen. We hebben een mooi aantal boeken kunnen inzamelen naar 

allerlei scholen. Alleen vanwege sluiting scholen in voorjaar 2020 is dit uitgesteld 

naar najaar. Daarnaast vooral via de inzamelpunten in Amsterdam, Den Haag en 

Nijmegen. Ook hebben we wederom een mooi aantal boeken van partner 

organisatie uit Schotland gehaald. De inzameling in België en Duitsland hebben we 

verschoven naar 2021.  

 

Daarnaast hebben we in februari nog met twee bussen naar Frankrijk gereden en 

met ruim 16.000 Franse kinder- en jeugdboeken teruggekomen. In december is er 

nog via extern transport ruim 7500 boeken opgehaald uit Frankrijk.  
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We zitten met de inzameling een 72.500 boeken boven de  begroting van 90.000 

boeken voor 2020. Dus enorme prestatie, ondanks dat voor het eerst de 

wereldboekendag actie in voorjaar bij scholen niet door kon gaan vanwege de 

sluitingen.  

 

Het jaar was wederom begonnen met een ontspannen Nieuwjaars bijeenkomst in 

Hotel Handelia. We waren met minder vrijwilligers in deze bijeenkomst omdat het 

boekenwinkeltje in de zomer van 2019 was gestopt. Achteraf  een zeer goede 

beslissing omdat in corona tijd dit regelmatig zou gesloten worden, maar ook voor 

onze vrijwilligers als open een extra risico zou betekenen en er dan moeilijker 

beroep zou kunnen worden gedaan op vrijwilligers. 

 

Het sorteren verliep goed tot begin maart 2020 en toen hebben we de 

sorteerruimte zelf ophalen of brengen compleet gestopt omdat Boekel en omgeving 

ook een echte haard werd van besmettingen. We zijn tot half mei  2020 gesloten 

gebleven om geen risico te krijgen onder onze vrijwilligers. Toen kwamen vanuit de 

vrijwilligers de behoeftes om sociaal contact en weer te beginnen met sorteren. 

Eerste keren voorzichtig met maximaal 3 mensen en daarna weer met 4 mensen 

per keer.  

 

Ook de Franse boeken zijn we gaan sorteren omdat vanuit Gambia ook wens is 

voor Franse boeken en er een aanvraag voor Ivoorkust lag. Dit hebben we samen 

o.a. met Henk van Gaal gedaan die ons inzamelpunt voor Nijmegen en omgeving 

is.  

Henk is ook lid van de oudste boek bindclub van Nederland in Dukenburg. Hier 

worden boeken die een nieuwe kaft nodig hebben of anders gerepareerd. Zij doen 

dit gratis voor Read to Grow al jaren. Ik heb steeds Henk met 5 keer sorteren 

opgehaald en weer naar Nijmegen gebracht omdat hij niet met openbaar vervoer 

durfde vanwege zijn  kwetsbare leeftijd. Ondertussen na elke keer sorteren waren 

er aantal dozen te repareren Franse boeken. Die we meteen meenamen.   

 

Henk verspreide deze boeken onder de leden die allemaal  gedwongen thuis zaten 

(gemiddelde leeftijd 70 plus) en een elke week waren er weer 100 tot 200 boeken 

hersteld. De leden waren zo blij dat ze wat zinnigs konden doen. We hebben bijna 

800 boeken gerepareerd gekregen in de corona tijd. Nog nooit zoveel. Toen de club 

weer bij elkaar mocht komen in september in wijkgebouw van Dukenburg heeft 

Read to Grow  hun een grote taart gebracht voor het geweldige werk dat ze gedaan 

hebben en wat dat betekent voor de kinderen in Afrika.   

 

Ook hebben we geholpen met brieven naar de gemeente Nijmegen om de boek 

bind club locatie open te krijgen omdat daar van allerlei materiaal en apparatuur 

staat. Uiteindelijk is dit gelukt en kunnen de mensen nu weer allemaal ook daar aan 

het werk. Wel allemaal op zeer gepaste afstand van elkaar wat ik gezien heb. Eind 

van het jaar werd het wijkgebouw weer gesloten vanwege 2e lockdown. Maar er zijn 

al weer te repareren boeken gebracht naar Henk. 
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Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door corona ging niemand van sorteerteam leden 

van Read to Grow op vakantie en daarom is in de zomermaanden juli en augustus 

gewoon elke week gesorteerd en hebben we de sluiting in voorjaar weer kunnen 

inhalen. Totaal zijn er een 94.000 boeken gesorteerd, een 10% meer als afgelopen 

jaar.  

 

Er is weer enorm veel werk verzet door de sorteerdames Wil, Corrie, Henny en Els 

en sorteer heer Hans van Rutte o.l.v. Mevr. Jeanne van den Bosch. Ook zijn er door 

Ria, Maria, Henk en Robert de Franse boeken voor Franse leesprojecten in 

Ivoorkust, Gambia en Marokko gesorteerd. 

 

Er was in 2019 geen echte winnaar voor de  Wereldboeken dag Award en is daarom 

in 2020 niet uitgereikt.  

 

In het voorjaar gedurende de sluiting zijn bij onze vrijwilligers asperges of 

aspergepakketten gebracht om toch even contact te houden vanuit Read to Grow. 

Dit werd  gewaardeerd. 

 

We hadden een vrijwilligersdag gepland in de maand mei maar vanwege corona 

uitgesteld naar september. Deze werd corona proef gehouden op buitenlocaties in 

het dorp Zeeland. De organisatie was in handen van Maria, Ria en Wil. We waren te 

gast bij Fruitz for Life , een particulier voedselbos in Zeeland met een heel mooie 

rondleiding en daarna een lunch in oud parochiehuis van Zeeland, daarna naar de 

paardenmelkerij waar we uitleg kregen en ook een mooie rondleiding kregen. Het 

was een mooie stralende dag die de meeste op de fiets aflegde. Het was jammer 

dat enkele vrijwilligers niet konden of vonden dat zij het toch te gevaarlijk voor 

zichzelf en hun partner. We hopen dat dit in 2021 anders gaat verlopen en dat 

iedereen erbij kan zijn. Het was in ieder geval prima georganiseerd.  

 

Op eind van jaar zijn er door Ria, onze secretaris mooie eindejaarspakketten 

samengesteld met veel lokaal lekkers en een mooi Read to Grow sport vest. Dit is 

rondgebracht en naar enkele vrijwilligers opgestuurd. Normaal hebben we de 

nieuwjaarsbijeenkomst begin januari maar door corona maatregelen kon dit niet 

plaatsvinden en is dit als alternatief door bestuur bedacht.  

 

Op 16 november 2020 was er overhandiging van het één miljoenste boek  aan de 

vriendengroep Friends for Malawi uit Roggel, dat door Truus Theelen wordt geleid, 

een oud onderwijzeres. Deze vriendengroep heeft inmiddels een 5 scholen met 5 

schoolbibliotheken in Malawi met Read to Grow boeken ingericht.  

 

Zij en haar man kwamen op dag dat er met team gesorteerd werd niet wetend dat 

dit zou plaatsvinden. Zij hadden een Limburgse vlaai bij. Zij waren heel verrast 

omdat ze boeken kwamen ophalen namelijk ruim 1900 Engelse kinderboeken voor 

o.a. een nieuw bibliotheek schoolproject in Malawi.  

 

Toen ze hoorde dat het 1 miljoenste boek was gevallen, zei Truus dan hadden we 
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vlaai met slagroom mee moeten nemen. We waren maar met enkele mensen van 

team aanwezig vanwege corona.  

 

Truus heeft nog filmpje laten zien van schoolgebouw dat afgelopen jaar is gebouwd 

en nog in november 2019 is bezocht. Het gebouw is door lokale gemeenschap 

gebouwd en er is 1 grote ruimte in het gebouw, dus geen klaslokalen, waar ruim 

400 kinderen ingaan. Bij deze school komen ook een deel van de boeken. Truus zei 

over het 1 miljoenste boek dat dit precies de boeken zijn die zo hard nodig zijn. Ze 

is er heel erg blij mee.  

 

Op 31 december 2020 zijn er 120.500 Engelse en Franse boeken in opslag inclusief 

de 35545 gesorteerde boeken die klaar staan voor verscheping 1e week januari 

2021. Naast deze gereserveerde boeken zijn een totaal van 30.000 gesorteerd (een 

28.000 Engelse en een 2000  Franse boeken) in voorraad.   

 

De voorraad overgebleven gesorteerde Nederlandse boeken (3300 stuks) verdeeld 

in kinder– en volwassen boeken staan in opslag en zijn niet aangeboden op 

evenementen zoals Gemert Mert vanwege het niet doorgaan vanwege corona in 

2020.  

 

Qua PR hebben we in 2020 niet kunnen deelnemen aan publieke activiteiten. We 

hebben eind 2019 begin gemaakt met concept voor nieuwe website. Daar is in 

2020 verder aan gewerkt en moet in 2021 van start gaan. 

 

Er zijn ook een 6.000 Engelse boeken in 2 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.   

 

Op 1 januari hadden we 1018 leesprojecten. De boeken verspreid door MRC in 

2019 zijn over ruim 500 klaslokalen verspreid over een 30 scholen. Dit hadden we 

nog vermeld als 1 project in 2019. Er zijn in 2020 leesprojecten gerealiseerd in 

Gambia, Malawi, Niger, Tanzania, Oeganda, Kenia, Ivoorkust en Marokko. In Azië is 

1 in Nepal en in Europees land 1 in Bosnië een project. 

 

We hebben met 14 partners waarvan 4 bestaande partners boeken verstrekt. 

Hiermee zijn 59 projecten in de genoemde landen van boeken voorzien (Zie bijlage 

projecten). Totaal gaan we van 660 leesprojecten met 30 (MRC) en 59 in 2020 naar 

een 89 leesprojecten. Het aantal leesprojecten in 2020 hebben we voor MRC 

conservatief op een 21 gehouden. Mogelijk moeten we dit nog aanpassen in 2021.  

 

Van de leesprojecten zijn de meeste basisscholen, en enkele kleuterscholen. 

Daarnaast aantal middelbare scholen en nog een kindertehuis en een bibliotheek in 

Bosnië. 

 

Totaal zijn er 114.975 boeken uitgeleverd en/of klaar voor specifieke zending in 
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2020. 

 

Er zijn in eerste 19 jaar totaal een 697.989 (749 leesprojecten) boeken in 

samenwerking verzonden en door cofinanciering  een 350.515 boeken (358 

leesprojecten). Totaal is dit  1.048.504 boeken op een 1107 leesprojecten.  

 

We hebben tot nu toe boeken op vele plekken met 270 partnerorganisaties in 66 

landen.   

 

De top bestemmingen in Afrika vanaf 2002 t/m 2020 : Gambia (192 projecten) 

Kenia (138 projecten), Malawi (69 projecten), Oeganda (57 projecten), Tanzania 

(25 projecten) Burkina Faso (23 projecten), Ghana (24 projecten), Ivoorkust (10 

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

 

De top bestemmingen in Azië vanaf 2002 t/m 2020 zijn: Cambodja (26 projecten), 

Nepal (20 projecten) Indonesië (10 projecten) en Filippijnen (10 projecten). 

 

Duurzaamheidsdoelstelling:  

 

Parijs was in 2020 de verste bestemming met ophalen. In 2020 zitten we op 10,5 

boeken per kilometer met de gemaakte ritten in een straal van 450 kilometer. Een 

stijging van 8% tov de 9,7 boeken per kilometer in 2019.  Dit is ruim boven de 

duurzaamheidsdoelstelling van minimaal 5 boeken per kilometer.  

 

De Boeke(l)boom heeft het goed gedaan. Regelmatig water gehad en de ruim 

duizend bloembollen rond de boom hebben in corona voorjaar prachtig gebloeid. De 

Boeke(l)boom (geplant vanwege behalen 1000ste project in 2019) in Boekel laat aan 

de voorbijkomende fietsers en wandelaars zien dat 25 hectare bosbesparing bereikt 

kan worden door samen vele stappen te zetten.  

 

Ook is een begin gemaakt in overleg met gemeente Boekel om een vijf bloesem 

bomen te planten en twee te adopteren in Peelrandbreukparkje in Boekel na 

behalen 1 miljoenste boek. Dit om in 2022 met 20 jarig bestaan dit nog meer te 

laten zien. Er zijn ook een zestal bloesembomen op voorraad gezet bij een 

ecologische hovenier die we met grote korting konden aanschaffen bij een kweker 

die ging stoppen.  

 

In 2021 gaan we een duurzaamheidsvisie plan schrijven voor Read to Grow om dit 

meer zichtbaar naar buiten te brengen gedurende komende 5 jaar.  

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2020: 

 

voorzitter  vacature 

secretaris  Ria van Ouwerkerk  

penningmeester Ad Vennix  

directeur  Robert Romme 


