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Activiteiten verslag 2021 
 

 

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  

 

In 2021 zijn we begin van het jaar ook nog eens 5 weken dicht geweest vanwege 

toename besmettingen, maar dit hebben we ook weer ingehaald. In juli 2021 

hadden de sorteerteams de gehele ongesorteerde voorraad van 2020 eindelijk 

gesorteerd. In de tussentijd zijn ook al weer zendingen geweest. Vanaf eind juli 

is men begonnen met de nieuwe binnengekomen boeken van 2021. We zijn hier 

wel even wat meer op de rem gaan staan. Onze boekencoördinator Jeanne 

verloor eind december 2020 compleet het overzicht omdat de gehele 

opslagruimte en extra opslagruimte propvol stond met boeken. Daarom zijn we 

rustiger met inzamelen begonnen in 2021; ook in 2021 kon onze voorjaarsactie 

rond wereld boeken dag 23 april niet doorgaan vanwege wederom sluitingen 

scholen. In juni zijn we pas ritten gaan maken naar de scholen, toen iedereen 

van de chauffeur vrijwilligers gevaccineerd waren (dit om voor niemand risico te 

nemen) en nu hebben we al aantal ritten met bussen gehad. Nu in nieuwe 

schooljaar zijn alle scholen weer open. Er zijn al ritten geweest naar Amsterdam, 

Den Haag, Rotterdam, Voorschoten en Eindhoven.  Vanuit Frankrijk hebben we al 

een extern transport binnen gehad in voorjaar 2021 en begin oktober hebben we 

met grote bestelbus onze relatie Fam. Boulinier in Parijs bezocht, welke 7 2e 

hands boekenwinkels runnen in Parijs. We hebben de lege Franse boekendozen 

opgespaard na elke keer Frans sorteren en hebben ruim 350 lege dozen van hen 

teruggebracht met samen nog een 50 lege bruikbare dozen van ons,. We hebben 

de familie ontmoet en konden samen dineren en we konden met een volle bus 

terug gaan met ruim 8.000 Franse kinderboeken. In Frankrijk zijn de 

boekenwinkels vanaf eind 2020 weer compleet open gegaan omdat men boeken 

net als voedsel in supermarkten essentieel vonden. Daardoor kon men boeken 

blijven inzamelen voor ons.  

 

Dit jaar hebben we in juni ook weer ritten naar België gemaakt en deze hadden 

volop Engelse en Franse boeken omdat we daar in 2020 niet zijn geweest 

vanwege de sluitingen en grensbeperkingen. Scholen uit Duitsland en Hongarije 

beginnen zich ook al weer voor komend jaar te melden. Vanuit Schotland hebben 
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we in 2 zendingen totaal een 17 pallets Engelse kinderboeken binnengehaald in 

2021, ruim 34.000 boeken. Alleen Brexit zorgt voor veel extra papierwerk en nu 

ook invoerrechten. In Verenigd Koninkrijk worden problemen groter door gebrek 

aan transporteurs. Wij zagen nu met de zendingen van augustus en september 

uit Schotland dat transport traag was en verdubbeld in kosten. Ook krijgen onze 

partners in Schotland moeite met inzamelingen omdat transport intern in 

Verenigd Koninkrijk grote moeite kost. Dus hier gaat komende maanden knellen, 

maar we hebben vertrouwen dat dit op termijn in 2022 weer beter wordt. 

 

Ook is er in verleden een mooi contact gerealiseerd met een stichting in Ierland, 

waar onze penningmeester met zijn echtgenote tijdens Ierland vakantie in 

verleden nog op bezoek is geweest, waarvan we inmiddels een 3 pallets in 2021 

met boeken hebben binnengekregen. Dit valt binnen Europa en dan is transport 

of invoer geen probleem.  

 

Het sorteren gaat wederom zeer goed , we hebben voor het eerst in 2021 de 

100.000 te sorteren boeken gehaald. De volledige bezetting is weer terug ook 

van enkele mensen die kwetsbaren hadden in hun familie en niet durfden te 

komen voor langere tijd vanwege de covid. Het repareren van de boeken gaat 

ook enorm goed door, de boek bindclub in Nijmegen heeft wat nieuwe leden 

gekregen en men is enthousiast dat we boeken blijven aanleveren en dit ook 

deden in de tweede golf in begin van het jaar. Henk heeft weer vaak op zijn fiets 

boeken bij de mensen thuis gebracht, hun eigen ruimte in wijkgebouw was ook 

begin 2021 voor tijd weer gesloten vanwege covid. De boek bindclub leden van 

70 jaar en ouder waren zeer blij dat ze in de winterdagen een betekenisvolle 

taak hadden namelijk een mooi kinder- of jeugdboek maken met prachtig nieuwe 

kaft die jaren mee zal kunnen in de vooral Afrikaanse kinderhanden. De 

samenwerking is nog beter geworden, we hebben in 2021 hetzelfde aantal te 

repareren boeken verkregen. Ook weer een 1000 stuks gerepareerd.  

 

In voorjaar 2021 kregen we van de boek bindclub een 2e hands schoonsnij-

apparaat cadeau, omdat zij een andere hebben aangeschaft en kunnen nu ook in 

Boekel boeken schoonsnijden , waar de randen van de boeken vervuild zijn of 

soms beschreven.  

 

Er was in 2021 weer een winnaar van de World Book Day Award. Deze wordt 

begin 2022 bekend gemaakt en zal dan kort erop uitgereikt worden.   

 

In het voorjaar zijn bij onze vrijwilligers asperges of aspergepakketten gebracht 

om wederom contact te houden met Read to Grow. Dit werd zeer gewaardeerd. 

 

De vrijwilligers dag kon weer niet in voorjaar vanwege sluitingen gehouden 

worden en is verzet naar september. Deze werd gehouden in Beek en Donk. De 

organisatie was in handen van Ria en Maria. Het was een prachtig stralende dag. 

In de ochtend bezoek aan oude gemeentehuis van Beek en Donk waar expositie 

van drie kunstenaars zussen Swinkels was en ook uitleg door de drie zussen. Ook 

was er koffie-thee en lekkers in souterrain terras. Ook kwam er kleine 
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rondleiding van reparateur van kunstwerken in zelfde gebouw. Daarna naar de 

grote tuin van Henny in Beek en Donk, een van onze sorteervrijwilligers. Daar 

was een thuis catering geregeld. Na de uitgebreide lunch was er mogelijkheid om 

met gids rondleiding in Beek en Donk te doen. Dit was ook bijzonder interessant.  

 

Ook zijn vanwege corona geen samenkomst geweest voor nieuwjaarsborrel . 

Hierdoor is voor 2e jaar voor elke vrijwilliger een kerstpakket samengesteld dit 

maal door Ria en Maria. Deze pakketten zijn voor het sorteren gebracht of aan 

huis gebracht. Verleden jaar waren aantal pakketten via TNT post verstuurd, 

maar kwamen soms half januari pas aan. Dus 4 a 5 weken onderweg ook 

aangetekend. Bij opmerkingen richting de klantenservice, deden ze alsof dit 

normaal is. Dat is dus niet normaal. Dit hebben we dit jaar absoluut willen 

voorkomen, daarom alles netjes zelf op tijd voor de kerst afgeleverd.  

 

Op 31 december 2021 zijn er 74.500 Engelse en Franse boeken in opslag 

inclusief de 34.016 gesorteerde boeken die klaar staan voor verscheping begin 

2022. Naast deze gereserveerde boeken zijn er een totaal van 17.484 gesorteerd 

(een 15.500  Engelse en een 1800 Franse, een 84 Spaanse en een 100 

Portugese boeken) in voorraad. We tellen nu ook de Spaanse en Portugese 

boeken omdat we hier in de toekomst meer vraag van verwachten.  

 

De voorraad overgebleven Nederlandse boeken zijn op dit moment nog steeds in 

voorraad. Deze hebben we voor markten bewaard, maar in 2020 en in 2021 zijn 

er geen evenementen geweest. Wel is er een aanvraag voor Nederlandse kind – 

en jeugdboeken gekomen voor Suriname, maar deze ging niet door. Mogelijk wel 

in 2022.  

 

Qua PR hebben we buiten  gewerkt aan de bloesembomen (zie 

duurzaamheidsdoelstelling). De jaarlijkse nieuwsbrief is gemaakt en verstuurd. 

In 2021 ook vanwege corona geen evenementen waar we aan konden 

deelnemen. Dus zichtbaarheid lokaal is minimaal geweest. Voor 2022 hebben we 

ons opgegeven voor de natuurmarkt in Helmond, de wereldmarkt in Nuenen en 

gaan we met Gemert Bron voor Anderen deelnemen aan de Gemert Mert in 

Gemert-Bakel. De nieuwe website is nog in ontwikkeling, vanwege 

omstandigheden heeft onze webmaster te weinig tijd hiervoor gehad. Wel is de 

bestaande website aangepast en wordt deze actueel gehouden. Voor gevers van 

schenkingen en eventueel opname in testament is er nu ook korte informatie 

voorhanden. Ook kan via een donatie knop gedoneerd worden. En hier wordt al 

incidenteel gebruik van gemaakt.  

 

Er zijn dit jaar geen boeken gedoneerd aan partnerorganisatie in Verenigd 

Koninkrijk vanwege de gesloten grenzen en moeilijkheden om de boeken op te 

halen. Een 5 pallets met ruim 9.000 boeken staan hiervoor klaar. Hopelijk kan 

deze schenking wel in 2022 plaatsvinden.  

 

Op 1 januari hadden we 1107 leesprojecten. De boeken verspreid door MRC in 

2021 zijn over ruim 500 klaslokalen verspreid over een 60 scholen (ook een 10 
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scholen extra over projectoverzicht 2021 omdat we daar maar 21 projecten in 

2020 hebben geteld). Er zijn in 2021 totaal een 78 leesprojecten gerealiseerd in 

Gambia,  Kenia, Tanzania, Nigeria en de Dominicaanse Republiek. De 

Dominicaanse Republiek is 67ste land bestemming sinds oprichting in 2002. Hier 

zijn vooral Engelse boeken naar toe gegaan , maar ook een kleine 200 Spaanse 

boeken. De projecten bestaan uit met name lagere scholen, middelbare scholen 

en enkele bibliotheken en een moeder-kind project in Nigeria.  

 

We hebben met 8 partners waarvan 3 bestaande partners boeken verstrekt.  

Vanwege corona zijn vooral de kleine stichtingen nog niet aan bezoeken van hun 

projecten toegekomen. Hierdoor zijn vanuit deze kant de aanvragen nog laag.  

 

Totaal zijn er 110.367 boeken uitgeleverd en/of klaar voor specifieke zending in 

2021.  

 

Er zijn in eerste 20 jaar totaal een 808.356 (837 leesprojecten) boeken in 

samenwerking verzonden en door cofinanciering een 350.515 boeken (358 

leesprojecten). Totaal is dit 1.158.871 boeken op een 1195 leesprojecten.  

 

De top bestemmingen in Afrika vanaf 2002 t/m 2021 Gambia ( 264 projecten), 

Kenia (139 projecten), Malawi (69 projecten), Oeganda (57 projecten), Tanzania 

(27 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 2021 Cambodja (26 projecten), 

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

 

We hebben tot nu toe boeken op vele plekken met 275 partnerorganisaties in 67 

landen.   

 

Duurzaamheidsdoelstelling:  

 

Parijs was in 2021 wederom de verste bestemming met ophalen van boeken. In 

2021 zitten we op 12 boeken per kilometer, met de gemaakte ritten in een straal 

van 450 kilometer. Een stijging van 14% t.o.v. de 10,5 boeken per kilometer in 

2020. Dit is ruim boven de duurzaamheidsdoelstelling van minimaal 5 boeken 

per kilometer. 

 

Na het behalen van het 1 miljoenste boek in 2020 en het niet echt kunnen vieren 

van dit moment is er nagedacht hoe Read to Grow dit kan laten zien in meer 

permanente vorm. Daaruit is het plan van de 1 miljoen bloesems geboren.   

 

In 2020 hebben we een start gemaakt met zeven fruitbloesem bomen in 

Peelrandbreukpark in Boekel. Daarnaast is in 2021 een totaal van 39 bloeiende 

bomen en grote bloeiende struiken geplant in 2 fasen vroege voorjaar (23) en 

najaar (16) bij het klooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. Dit in overleg met de 

zusters van dit klooster. Zij zijn er zeer blij mee en geeft hun veel vreugde dit 
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alles te zien. Door deze samenwerking is door coördinatie van Congolese Zr. 

Sandra ook een bloesembomen project opgezet in de buurt van Kinkole in DR 

Congo. Hier zijn inmiddels een 300 tropische fruitbomen en acacia’s geplant. Dit 

in een zeer arm gebied van DR Congo, waar het ook veel droger is. In overleg 

met de zusters is hier ook voor de helft een waterbron gefinancierd vanuit Read 

to Grow zodat de bomen goed kunnen groeien.  Deze moet nog geboord worden 

in 2022.  

 

Onze doelstelling is minimaal 400 bomen te planten in binnen- en buitenland 

voor 2025 en we liggen nu hiermee al ruim voor op schema. Komend jaar vinden 

gesprekken plaats met gemeente Helmond en gemeente Gemert voor locatie.  

 

Naast het upcyclen en recyclen van licht of goed gebruikte boeken die ook 

enorme bosbesparing geven zijn we door de concrete aanplant van de bomen 

ook sterk op weg naar een klimaat positieve organisatie.  

 

Het duurzaamheids visie plan wordt in 1e helft 2022 geschreven. 

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2021: 

 

Voorzitter   secretaris    penningmeester 

vacature   Ria van Ouwerkerk   Ad Vennix 

 

Operationeel directeur: Robert Romme 


