
  





The gift of your book 

Wat betekent dit ? 

• De boeken worden 
ingezameld door studenten 
en leraren die les krijgen in 
Engels en/of Frans. 

 

• De boeken zijn in de Engelse 
of Franse taal. 

 

• We vragen kansrijke 
kinderen in Europa hun 
meest favoriete boek te 
geven. 



Read to Grow 
Toestemming 
Wereldboekendag 

• UNESCO – Parijs verleent 
toestemming voor gebruik 
2002 

• Uitreiking 1e 
Wereldboekendag Award 
aan British School in 
Amsterdam 

• 7000 boeken opgehaald en 
een 20 scholen commiteren 
voor 2003  

 

2002 

• Overlijden van 
medeoprichter Julia 
Agwunobi 



Julia 

 

 

• …wishing pride and joy and for the bookgiver 
and bookreceiver…!. 



Read to Grow 

Why ?  

Ontwikkeling brengen door boeken ! Lezen om 
te ontwikkelen.   

Uit armoede kunnen komen voor kansarme 
kinderen 

Een op de zes volwassenen in de wereld heeft 
als kind geen kans gehad om te lezen en te 
schrijven , een situatie ontstaan mede door 
gemis aan boeken 

 



Team van fijne mensen  

• Brabantse mensen en gastvrijheid is de kern  

• Ieder zijn talent  

• Ervaren en loyaal 

• Complimenteren, inspireren en vieren 

 

 



Hebben jullie een project voor 
boeken ? 

• Grote organisaties 

• Ambassades 

• En dan …… 

• 2002-2003 naar 35.000 
boeken in opslag ! 



Impact 

• Assisi - Italië • Hoeveel projecten nog 
daar ?  ….  Procent  

• Why ? 

 

• Wij willen model zijn in 
ontwikkelingssamenwer
king en echt impact 
bereiken ! 

 



kwaliteit 

• Zie boeken die hier liggen ! 

 

 

 



Controle 

 

• Met elke partner overeenkomst  

• A) Mag boeken niet verkopen 

• B) Maakt boekenkasten en eventueel 
leesruimte/bibliotheek 

• C) Stuurt foto’s en brieven terug 

 



Gedeelde verantwoordelijkheid 

 

 

 

• Wij willen dat de boeken goed gebruikt gaan 
worden ! 



Terugkoppeling voorbeeld 

• Beste Els en Jeanne, 

 

• Zoals beloofd zou ik jullie na onze reis naar Kenia een aantal foto's sturen. 

 

• Ik kan jullie vertellen dat de meisjes weer zeer blij waren met alle verschillende 
boeken die we van jullie hebben meegekregen. 

 

• Ik begreep ook van de docente die de meisjes bijles geeft dat het een enorme hulp 
is bij het verbeteren van de leesvaardigheid van de meisjes. En ook voor de 
algemene ontwikkeling helpt het enorm. 

 

 



• We zijn dus ook enorm blij met jullie hulp!!!!! 

 

• Op de foto's zien jullie een aantal meisjes, waaronder ook slechtziende albino's, 
die allemaal heel blij en nieuwsgierig zijn naar de verschillende boeken. Ik weet 
zeker dat met jullie bijdrage de meisjes een nog mooiere toekomst tegemoet gaan. 

 

• Dank jullie wel. 

 

• Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 

• Edwin Jansen 

• t:   +31 6 55 166 005 

• m: edwin@girlsempowermentfoundation.com 

• w: www.girlsempowermentfoundation.com 

 



Girls empowerment foundation 





10 jarig jubileum 2012 

• Drie grote doelen gesteld : 

 

• 1 miljoen boeken voor 1000 projecten in 100 
landen voor 2020 ! 

• Minstens 50% van de boeken naar meest 
arme plekken in de wereld 

 

 



Klein is ook kwetsbaar ! 

• Gadhaffi  -    Uitnodiging naar Libië , betaalde 
reis en gift  (president Sarkozy ging wel) 

• Zuid-Italië -  Aanbieding om geld te doneren in 
de stichting 

• Why ? Waarom ? 

• Bescherming :  Keuze juiste gevers. We willen 
weten wie het zijn. Gaat het om boeken 
gunnen of wat anders 

• Verleiding is groot ! Maar reputatie schade 
achteraf nog veel groter ! 



Anne Frank Fonds 

• The members of the board of the Anne Frank Fonds have 
thoroughly discussed and reviewed your application. They are 
very impressed with your initiative and its worldwide success. 
As all our charity work is based on a book, it was considered a 
natural thing that we would lend support to this incredible 
project. The board thus decided to donate 150 copies of the 
Diary of Anne Frank to be distributed among schools 
wherever you deem necessary. We wish you all the best and 
continued success in this important project  

• Why ? Read to Grow is trots nalatenschap Anne Frank te 
mogen verspreiden 



Giro 555 

• Sri Lanka, India; tsunami  

• Haiti ; aardbeving 

• Fillipijnen ; tyfoon 

• Liberia, Sierra Leone en Guinea : Ebola  

• Why ? 

• Geen interesse ! Wij benaderen andere 
partners en komen er ook ! 

 

 



Filipijnen actie 555 
(samenwerkende hulporg.) 

• Wederom geen reactie of actie op aanbod van 
1000 boeken ! Maar wel: 

• Stichting HHCP 

• Heetens Hulpgoederen  

• Centrum Filipijnen 

 

 



Half year after typhoon  on 
Philippines 



Probeer niet beter te zijn maar 
anders 

• Wilde ganzen organisatie in boeken 

• Alleen geen politiek of religieuze organisatie ; 
ieder kind heeft het recht om te lezen 

• (accepteren geen religieuze , politieke of 
geweldadige boeken) 

• 2 boeken per kind/leerling 

• Pers.Why ? Waarom ? Bepaalde ziekenhuizen 
in India , alleen welkom als je tot een bepaald 
geloof bekeerd dan wordt je geholpen.   

 



Landen die er klaar voor zijn ! 

• Enkele voorbeelden 

 

• Zimbabwe 

• Afghanistan   

• Niger 

• Cambodja (volgende pagina) 

 



6934 English books in 2014 to 

Cambodja   
 
 

• Remember : 
• Everybody who had glasses and knowledge of a 

second language was killed in the seventies. 
• 25% of the population (Pol Pot) 

 
• En nu krijgt de jonge generatie boeken ! 



250 partnerorganisaties 

28 scholen ondersteund met boeken 

via partnerorganisatie SBNN uit Hulst 

werkzaam in Kenia.   

 

Het soort boeken dat Read to Grow 

verstrekt is een verademing voor deze 

kinderen. Nieuwe boeken worden 

steevast stuk voor stuk bewonderd en 

gaan van hand tot hand. En de manier 

waarop hun ogen blinken bij het zien 

van al die mooie boeken, zegt meer 

dan welke woorden dan ook… 

 

Samen het verschil maken. Daar gaat 

het om.  

DANK JE WEL, READ TO GROW!!! 





• Nieuwe leesprojecten , nieuwe partners altijd 
welkom 

 

• Visitekaartjes op tafel of informatie op 
www.readtogrow.eu 

 

• Informatie over UNESCO wereldboekendag op 
wereldboekendag.nl 

 

http://www.readtogrow.eu/


Werelddoelen 

• WERELDDOELEN vervangen de 
Milleniumdoelen.  

• Onderscheiden zich doordat nu ook 
duurzaamheid Werelddoelen in de doelen is 
opgenomen. 

• Vanaf 2015 t/m 2030 ! 

• Read to Grow draagt bij aan tien van de 
zeventien werelddoelen: 

 



15e Bescherm en herstel 
ecosystemen, bossen en 

biodiversiteit 
 

 

• Door niet met nieuwe boeken te werken en 
alleen met gegeven boeken beschermen we 
bomen die voor papier zouden worden 
omgehakt.  

• Inmiddels hebben wij 27,5 hectare bos 
bespaard met 900.000 gegeven boeken. 

 


