Beleidsplan 2017-2022
Waar staan we?
Wij zijn een stichting waarbij vreugde in het doen voor een
ander en helpen van een ander voorop staan. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die
werkt met boeken om kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven om te leren, te
lezen en zich te ontwikkelen. De boeken gaan naar bestemmingen over de hele wereld in
samenwerking met partnerstichtingen in Nederland en Vlaanderen.
Alle kinderen hebben het recht om te lezen. We richten ons met name op scholen
(kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen) op het platteland en in arme
landen. Dit om daar de leesvaardigheid en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.
Daarnaast verstrekken we ook boeken aan straatkinderprojecten, openbare bibliotheken,
vakscholen, weeshuizen, hiv-aids-hospices, ziekenhuiswachtkamers, jeugdgevangenissen
en vluchtelingenkampen in arme landen. Read to Grow onthoudt zich van politieke of
religieuze stellingname.
T/m 2017 hebben we inmiddels zo’n 940 leesprojecten in 64 landen van boeken
voorzien met een gemiddelde van 848 boeken per leesproject, in totaal ruim
795.000 boeken.
In 2017 hebben we ruim 77.000 boeken verzonden naar 60 projecten in 15
landen.

En waar gaan we naar toe?
De vraag naar boeken neemt toe en daar willen we graag aan voldoen. Om die groei te
realiseren en de continuiteit te waarborgen is een sterke organisatie nodig. In 2017
hebben we samen met een adviesbureau hiervoor een plan gemaakt voor de periode van
2017 t/m 2022 dat nu stapsgewijs wordt geïmplementeerd.
In 2022 bestaat Read to Grow 20 jaar. Onze doelstelling is om vóór 2023 1250
leesprojecten in 100 landen van 1.000.000 boeken te hebben voorzien.
Hoe? Door samenwerking met vele organisaties en de inzet van onze vrijwilligers. Onze
werkwijze stelt ons in staat om grote hoeveelheden boeken voor heel weinig geld te
verwerven en te distribueren. Er worden bijvoorbeeld op vele (internationale) scholen in
binnen- en buitenland boeken voor ons ingezameld tijdens de UNESCO
WereldBoekenDag-actie.

Financiën
De begroting voor 2018 is € 56.000. In de komende vijf jaar loopt de behoefte
geleidelijk op tot € 85.000 in 2022.
We zijn blij met elke donateur, maar willen de komende periode ook inzetten op het
aantrekken van “grotere gevers”. Betrokken filantropen die zelf lezen en ontwikkelen
belangrijk vinden en dit ook een onbekende ander gunnen.
We zijn trots op Read to Grow en geven (potentiële) donateurs graag (op afspraak) een
rondleiding en presentatie op het logistiek centrum aan de Gemertseweg 12A in Boekel.
Neem hiervoor contact op met Robert Romme (tel. 0492-347212, e-mail
voorzitter@readtogrow.eu ).

Verantwoording
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse resultaten. Stichting Read to
Grow heeft als ambitie een uitmuntend voorbeeld te zijn op gebied van
ontwikkelingssamenwerking, daarbij zijn samenwerking en kwaliteit belangrijke
kernwaarden.
Er worden jaarlijks een financieel jaarverslag en een inhoudelijk jaarverslag met
samenvatting van de activiteiten opgesteld.
Stichting Read to Grow is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer:
17143402, oprichtingsdatum 26-02-2002.

