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Visie 
 

Mensen ontwikkelen zichzelf. Bij ontwikkeling hoort educatie en bij educatie hoort lezen en lezen 

begint als je een kind bent. Elk kind behoort de kans te krijgen om te lezen. 
 

Missie 
 

Ieder kind moet kunnen lezen, waar ook ter wereld. 
 

Doelstelling 
 

Tussen 2013 en 2017 heeft Biblionef Nederland rond de miljoen kinderen de kans gegeven om te 

lezen. 
 

Toelichting 
 

In 5 jaar wil Biblionef een miljoen kinderen hebben bereikt. Door het opzetten van kleinschalige 

bibliotheken en met behulp van lokale vertegenwoordigingen, verwacht Biblionef haar huidige 

activiteiten verder te kunnen uitbreiden. 
 

Vanaf de oprichting van Biblionef, zijn er reeds veel boeken verspreid. Inmiddels zijn we de 500.000 

grens gepasseerd en streven wij ernaar om in 2017 rond de miljoen uit te komen. 
 

In 2017 willen wij jaarlijks 750 bibliotheek projecten ondersteunen met boeken en advies. Hierbij is 

duurzaamheid van de bibliotheek een belangrijk streven. 
 

 
 
 

Strategie 
 

Biblionef heeft een strategie vastgesteld om de doelstellingen te bereiken. Hiervoor zijn een aantal 

speerpunten vastgesteld. 
 

1. Opzetten kleinschalige bibliotheken wereldwijd 
 

Het opzetten van kleinschalige bibliotheken wereldwijd. Aanvragers zijn lokale organisaties of 

samenwerkingspartners. Vervoer wordt verzorgd door aanvragers zelf of door sponsoring door 

logistieke partners. 
 

Uitbreiding van kleine bibliotheken tot duurzame grotere bibliotheken. Waar mogelijk wordt een 

bibliotheekproject met een samenwerkingspartner uitgevoerd. Biblionef draagt zorg voor de boeken 

en voor advies en training over het gebruik van de boeken. De partner voor de rest. 



 

 

2. Internationale lokale vertegenwoordiging 
 

Door aanwezigheid in landen zelf, wil Biblionef het aantal te bereiken kinderen vergroten. Tevens 

biedt dit de mogelijkheid door begeleiding, training in bibliotheek management en leesmotivering en 

monitoring, de duurzaamheid van de bibliotheken te vergroten. Training bibliotheekmanagement en 

leesmotivatie is hierbij zeer belangrijk. 
 

Hierin onderscheidt Biblionef een viertal fases waarin we haalbaarheid van een vertegenwoordiging 

onderzoeken en stapsgewijs werken aan een zelfstandig opererende branche van Biblionef 

Nederland. 
 

3. Specifieke activiteiten 
 

 Verspreiding Nederlandse boeken 
o Het gaat hier om verspreiding van Nederlandse boeken naar Suriname, Aruba, Curaҁao 

en St. Maarten. Vooralsnog wil Biblionef het jaarlijks aantal Nederlandse kinderboeken 

handhaven op 30.000 per jaar. 

 Distributie en uitgave van boeken in lokale talen. 

 Mogelijkheden E-reading onderzoeken 

 Het verzorgen van training bibliotheekmanagement en leesmotivatie. 
 

Biblionef wil het voorbehoud houden dat kansen worden benut die binnen onze missie vallen. 
 

 
 
 

Kaders 
 

- Het betreft kansarme kinderen 

- Wij doneren wereldwijd 

- Het gaat om fysieke boeken en, waar mogelijk, digitale boeken. 

- Wij maken gebruik van samenwerkingsverbanden 

- Boeken gaan naar kinderbibliotheken 

- Waar mogelijk geven we training 
 

 
 
 

Waar komt sponsoring vandaan? 
 

Het voortbestaan en functioneren van Biblionef Nederland is afhankelijk van inkomsten via sponsors 

en donateurs. Biblionef Nederland verricht activiteiten om haar jaarlijkse inkomsten enerzijds te 

consolideren en anderzijds de komende jaren te verhogen. 
 

De fondswerving is gericht op: 
 

1 Opzetten bibliotheekjes wereldwijd 

2 Internationale lokale vertegenwoordiging 

3 Specifieke activiteiten 



Hiervoor onderscheiden wij de volgende “groepen”: 
 

Hoofdsponsoren: 

Bedrijven en organisaties die een langduringe ondersteuning aan Biblionef Nederland toezeggen. Dit 

gaat om: 
 

- Financiële ondersteuning 

- In natura ondersteuning (kantoor, logistiek en boeken) 
 

Sponsoren: 

Organisaties, instellingen of bedrijven die Biblionef steunen door (structureel) geld, goederen of 

diensten ter beschikking stellen. 
 

Samenwerkingspartners: 

Bedrijven en organisaties die het werk van Biblionef ad hoc ondersteunen door uitwisseling van 

ervaring, kennis en expertise en door actieve inzet. Bijvoorbeeld in de vorm van het gezamenlijk 

uitvoeren van een project. Partners zijn bijvoorbeeld: Stichting Lezen & Schrijven, bibliotheken, IFLA 

en andere NGO’s en particuliere stichtingen. 
 

Donateurs/vrienden van Biblionef 

Personen en organisaties die Biblionef langdurig steunen door een regelmatige financiële bijdrage. 
 

Belangrijk: vergroten naamsbekendheid door ambassadeurs, website, social media, lezingen bij 

serviceclubs en organisaties. 
 

 
 
 

Voor het opzetten van bibliotheekjes wereldwijd en de specifieke activiteiten (speerpunt 1 en 3) zijn 

alle groepen van belang, voor de internationale lokale vertegenwoordiging (speerpunt 2) richten wij 

ons op hoofdsponsoren en samenwerkingspartners. 


