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Beste lezer, 

Met deze Nieuwsbrief van Read to Grow, in een nieuw 

fleurig jasje gestoken, willen wij u graag op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen in onze Stichting. Sinds onze 

laatste Nieuwsbrief is er veel gebeurd bij Read to Grow. We 

zijn inmiddels gegroeid tot de grootste boekenorganisatie 

voor kansarmen in de Benelux en behoren tot de top tien 

boekenorganisaties wereldwijd. In deze Nieuwsbrief leest u 

daar alles over. Wij waarderen uw belangstelling in onze 

organisatie  heel erg en hopen dat u deze wilt delen met 

anderen! 

 

 Opening Meeting Point/Booktique

 
Op 8 juli 2017 opende Wim Daniels het 

Meeting Point/Booktique  

(Trefpunt/Boekwinkeltje) van Read to  Grow 

in Beek en Donk. Daarmee is Read to Grow 

zichtbaar geworden voor een groot publiek. 

Hier geven vrijwilligers voorlichting over  ons 

werk; zijn vriendelijk geprijsde boeken te 

koop en worden Engels- en Franstalige 

kinderboeken graag in ontvangst genomen 

(maximaal 1 doosje). De Booktique  (Heuvel 

32A) is geopend op donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 13.30-16.00 uur.   

 

 

 

 

 

 

 

Op naar het 20-jarig bestaan 

Read to Grow is een vrijwilligersorganisatie die wereldwijd 

boeken verstrekt aan scholen, straatkinderprojecten, 

bibliotheken, weeshuizen, ziekenhuizen en vluchtelingenkampen 

in arme landen. Sinds de oprichting in 2002 heeft Read to Grow 

bijna 900 leesprojecten in 62 landen van boeken voorzien: in 

totaal ruim 740.000 boeken. De boeken worden ingezameld op 

vooral internationale scholen in binnen- en buitenland rond de 

jaarlijkse UNESCO WereldboekenDag-actie op 23 april. Dankzij 

intensieve samenwerking met onze groeiende groep van 

partnerorganisaties vinden de boeken hun plaats van 

bestemming in vooral Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  

Read to Grow blijft groeien!  

 

Ons doel is dat we in ons jubileumjaar 2022 één miljoen 

boeken beschikbaar hebben gesteld in 1250 

leesprojecten! 

 

Via info@readtogrow.eu kunt u onze poster en brochure bestellen! 
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Vrijwilligers gezocht! 

Read to Grow groeit: elk jaar kunnen we meer boeken 
beschikbaar stellen aan onze partnerorganisaties. 
Fantastisch nieuws, maar: een groeiende organisatie 
vraagt meer actieve vrijwilligers.  We zoeken daarom 
mensen die zich met hart en ziel willen inzetten voor  
onder meer de communicatie met de internationale 
scholen, de coördinatie van het  ophalen van de boeken, 
de PR en de bezetting van de Booktique in Beek en Donk. 
Meer weten? Neem dan even contact op met onze 
voorzitter Robert Romme (zie contactinformatie). 

 

 

Succesvolle boekenacties (1) 

Burkina Faso 

Dankzij Read to Grow heeft de stichting 

WOL (werkgroep 

ontwikkelingssamenwerking Limmen), 

die zich inzet voor onderwijsprojecten in 

Franstalig Burkina Faso,  de 

dorpsbibliotheek TamTam in het dorp 

Tangaye (Tanzania) uitgebreid met een 

grote hoeveelheid boeken waarvan 2 

scholen gebruik maken.   

 

 

 

 Succesvolle boekenacties (2) 

Tanzania 

 

In Lindi, Tanzania, zijn 7000 kinderboeken afkomstig van 

Read to Grow, ingezet voor een project van 10 basisscholen 

met in totaal 3500 leerlingen. Elke school krijgt een deel van 

de boeken die twee keer per jaar rouleren, zodat alle 

leerlingen gestimuleerd worden alle boeken te lezen.  

De Book Carrousel is vanaf dag 1 een groot succes! 

Wilt u helpen Read to Grow meer bekendheid  geven? Stuur dan deze Nieuwsbrief 

door aan uw eigen relaties! www.readtogrow.eu 

Book Day Award 

Elk jaar ontvangt de school die de 
meeste boeken per leerling beschikbaar 
stelt, de Book Day Award. Deze Award 
(een miniatuur van het beeld The Giving 
Child) ging dit jaar naar de 
Internationale School in Eindhoven (ISE), 
die al veertien jaar actief is voor Read to 
Grow. Proficiat!     
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Boeken uit…. Japan 

Voor het inzamelen van Engelse en Franse kinderboeken 
werkt Read to Grow vooral samen met internationale 
scholen in vooral Nederland en Europa. We zijn er trots op 
dat nu ook de International School of the Sacred Heart in 
Tokio boeken aan ons gaat doneren! 

Uitgelicht nieuwsbericht 

  

 

   
Succesvolle boekenacties (3) 

Congo 
"Dit is ons mooiste cadeau ooit..." was de reactie van de 
kinderen in het wees- en opvangtehuis en de school van 
Creroea (Congo) toen ze de dozen met 1.840 boeken 
(afkomstig van Read to Grow) ontvingen van onze 
partnerorganisatie Zaba Kina. 
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Volg ons op facebook: readtogrow.eu 

 

Schenkingen 

Stichting Laetters, opgericht in 

2009 met als doel het bevorderen 

van het lezen en om 

organisatorische redenen onlangs 

opgeheven, doneerde het 

overgebleven saldo van € 629,72 

aan Read to Grow omdat de 

doelstellingen van de beide 

stichtingen goed bij elkaar 

aansluiten.  Heel veel dank 

daarvoor! 

Wereldwinkel 

Op de plaats van het Meeting 

Point/Booktique in Beek en Donk 

was eerst de Wereldwinkel 

gevestigd.  Het bestuur van de 

Wereldwinkel besloot om het saldo 

dat na sluiting overbleef, te 

schenken aan tien goede doelen. 

Read to Grow was daar één van en 

mocht  € 2500 in ontvangst 

nemen! 

Gemeente Laarbeek 

De gemeente Laarbeek kende Read 
to Grow een subsidie van € 2.050 
toe. 

Met deze schenkingen kunnen wij 

weer een heleboel kinderen blij 

maken met boeken! 
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