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BIBLIONEF
GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER

WAT DOEN WE?

Stichting Biblionef Nederland vindt dat kinderen 
overal ter wereld de kans moeten hebben om 
te lezen. Daarom sturen we nieuwe, mooie en
spannende kinderboeken naar kinderorgani-
saties in ontwikkelingslanden. We helpen met 
het opzetten van kleine bibliotheken, trainen 
bibliothecaressen, zorgen voor kinderboeken 
in braille of met extra grote letters voor blinde 
of slechtziende kinderen en laten kinderboeken 
vertalen in Afrikaanse minderheidstalen.

MET WIE DOEN WE DAT?  

Professionele medewerkers, een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers en de vele vrienden en 
sponsors van Biblionef leveren op verschillende 
manieren een bijdrage. Samen hebben ze 
ervoor gezorgd dat ook in 2013 weer veel 
kinderen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika plezier 
konden beleven aan het lezen van boeken. 

JAARVERSLAG 2013

25 vrijwilligers

3 grote sponsors:  
 De Koninklijke Bibliotheek kantoor- en opslagruimte
 Het CB opslag en vervoer van boeken in Nederland
 Air France-KLM Cargo en Martinair Cargo vervoer van boeken buiten Nederland 

71 zakelijke donateurs

3 ambassadeurs

1 directeur

1 projectmedewerker 

6 bestuursleden (vrijwillig)

2 scholen die Biblionef fi nancieel hebben ondersteund

 331 particuliere donateurs
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CONTACT 

Hanneke Kramps
Directeur
hanneke.kramps@biblionef.org
T 070 314 05 65 / 06 24545608

Kim Engbersen
Operationeel manager
kim.engbersen@biblionef.org
T 070 314 01 65 

Stichting Biblionef Nederland
Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag

Postbus 90407
2509 LK Den Haag

RSIN 801514903
IBAN NL13INGB0000258485

IN 2013 KONDEN 100.000 KINDEREN 
BOEKEN LEZEN DANKZIJ

Voor de volledige versie van het goedgekeurde jaarverslag verwijzen 
wij graag naar onze website: www.biblionef.nl



MIJLPAAL VOOR 
BIBLIONEF ZUID AFRIKA  

Stichting Biblionef Nederland maakt deel uit van een 
internationaal netwerk van onafhankelijk opererende 
hulporganisaties met dezelfde naam en doelstelling. In 
2013 bereikte één van onze zusterorganisaties, Biblionef 
Zuid-Afrika, een bijzondere mijlpaal: de organisatie deelde 
haar miljoenste boek uit. 

Biblionef Nederland werkte in 2013 samen met Biblionef 
Zuid-Afrika aan verschillende projecten. Een voorbeeld is 
de donatie van kisten met boekjes en educatief speelgoed 
aan Early Childhood Development Centers.  

WAT KAN BETER?  

De naamsbekendheid van Biblionef is beperkt. Daar 
moeten we meer aandacht aan besteden. 
Door tijdgebrek benutten wij niet alle kansen op het gebied 
van fondsenwerving. 

2013 IN CIJFERS

WAT WILLEN WE IN 
2014 BEREIKEN? 

In 2014 wil Biblionef:
-  verdergaan met het helpen opzetten van 

kleine lokale bibliotheken
-  Biblionef Ghana verder ondersteunen, zodat 

het een zelfstandige vestiging kan worden
-  meer trainingen gaan verzorgen voor 

nieuwe bibliothecarissen 
-  kinderboeken verspreiden naar Suriname, Aruba, 

Curaçao, Afrika en Azië
-  lokale organisaties helpen met het uitgeven van 

boeken in lokale talen
-  bekijken hoe we het lezen met eenvoudige e-readers 

kunnen ondersteunen
-  bekijken of we een Biblionef-vestiging kunnen opzetten 

in het Verenigd Koninkrijk, zodat we makkelijker aan 
Engelstalige boeken kunnen komen

-  de banden met onze internationale zusterorganisaties 
verder aanhalen. 

In de vorm van (o.a.) boeken, kantoorruimte 
en vervoer € 167.456 ontvangen

Een bedrag van 
€ 141.926 binnengehaald 
en € 107.882 uitgegeven

De resterende € 34.044 
besteden we in 2014 

aan verschillende projecten  

Meer dan 80.000 Nederlandse 
boeken verstuurd naar Suriname, 

Bonaire, Aruba en Curaçao 

12.242 Engelstalige boeken 
verstuurd naar projecten in 
Ghana en 25 andere landen 

WAT DEDEN WE IN 2013? 

Ondanks de economische crisis zijn we er in 2013 in 
geslaagd om meer inkomsten te genereren dan in het 
jaar ervoor. Daarmee zijn meer dan 100.000 boeken 
vanuit Nederland verscheept naar 29 landen en zijn 72 
schoolbibliotheken opgezet, waardoor meer dan 100.000 
kinderen de kans kregen om kinderboeken te lezen. 

WAT WAS BIJZONDER IN 2013? 

Een van onze doelen voor 2013 was het opzetten van een 
Biblioneforganisatie in Ghana. In de zeer ervaren Ghanese 
bibliothecaresse Patricia Arthur vonden we onze ideale 
‘kwartiermaakster’. In april 2013 reisde Biblionef-directeur 
Hanneke Kramps naar Ghana om samen met Patricia 
kennis te maken met organisaties en instanties die voor 
Biblionef Ghana belangrijk kunnen zijn.  

WAT WAREN ANDERE 
BELANGRIJKE RESULTATEN? 

-  In 2013 zijn we gestart met het geven van trainingen 
aan beginnende (jeugd)bibliothecaressen, die daarna 
verantwoordelijk worden voor het beheer van een 
(meestal kleine) bibliotheek. De bibliothecaressen leren 
onder meer hoe ze ervoor kunnen zorgen dat meer 
kinderen gaan lezen. 

-  Het boekje Brenda heeft een draakje in haar bloed is 
vertaald in het Swahili. In Ghana is begonnen met de 
vertaling van dit boekje over een meisje met HIV in één 
van de lokale Ghanese talen. 

-  We doneerden kisten met boekjes en educatief 
speelgoed aan 10 Early Childhood Development 
Centers in Zuid-Afrika. 

-  De tekenaar van de populaire Cat and Dog serie maakte 
met fi nanciële steun van Biblionef vijf nieuwe boekjes. 

-  We sloten een contract met Impulsis (een gezamenlijk 
loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in 
ontwikkelingssamenwerking) voor fi nanciële steun en 
advisering gedurende twee jaar.  

-  We zijn begonnen met het opzetten van een project in 
Oeganda. Door meer boeken te sturen hopen we meer 
scholen in dit land te bereiken. We zijn van plan om ook 
hier (jeugd)bibliothecaressen te gaan trainen.    

-  Kinderboekenschrijfster Anna Woltz werd ambassadeur 
van Biblionef. Anna heeft toegezegd te zullen bijdragen 
aan de naamsbekendheid van onze stichting.

Anna Woltz, Ambassadeur

GEEF KINDEREN LEESPLEZIER,
BOEKEN OPENEN HUN WERELD!


