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Nieuwsbrief 

Read To Grow 

Beste lezer, 

Read to Grow groeide en bloeide in 2018. Daar 

vertellen wij u graag over in deze nieuwsbrief. 

Wij waarderen uw belangstelling voor onze stichting 

en hopen dat u deze wilt delen met anderen! 

  Boekenmarkten 

We waren in 2018 actief op 

diverse (boeken)markten. 

Zo stond er tweemaal een 

ruim sortering boeken voor 

het winkeltje in Beek en 

Donk, maar waren we ook 

present op een goede 

doelenmarkt in Helmond 

en een grote rommelmarkt 

in Gemert. De verkoop van 

Nederlandse boeken zorgt 

voor een welkome 

aanvulling van onze kas! 

 

  Het 1000ste project in 2019 

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 1000 

leesprojecten in 65 landen van boeken voorzien: in totaal ruim 

800.000 boeken. De boeken worden vooral ingezameld op 

internationale scholen in binnen- en buitenland rond de jaarlijkse 

UNESCO Wereldboekendag- actie op 23 april. Dank zij intensieve 

samenwerking met onze groeiende groep partnerorganisaties 

vinden de boeken hun plaats van bestemming in vooral Afrika, 

Azië en Latijns-Amerika. 

Read to Grow blijft groeien… 

www.readtogrow.eu 

Januari  2019 
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Vrijwilligers gezocht! 
Read to Grow groeit, daarom zijn we op zoek naar actieve 

vrijwilligers met een hart voor de kinderen die onze 

boeken zo goed kunnen gebruiken. We zijn op zoek naar 

mensen die het bestuur willen versterken, die zich in 

willen zetten voor de communicatie met de internationale 

scholen, de PR of de coördinatie van het ophalen van de 

boeken.  

Onze voorzitter Robert Romme vertelt u er graag meer 

over (info@readtogrow.eu). 

Boeken in 2018 (1) 

Gambia: 344 boeken 

Via Future4All stuurden we boeken 

naar een kleuterschool en een 

basisschool. En ze waren er blij 

mee! 

 
In 2019 gaat er een grote 

hoeveelheid boeken naar andere 

scholen in Gambia. Te beginnen 

met een zending van 27.000 boeken 

in januari. 

Boeken in 2018 (2) 

Kenia: 73 boeken 

De Amara Foundation ondersteunt een kindertehuis met 

basisschool in Kisumu. Zuster Lucy schreef: 

 
…These text books have helped the children so much…. 

They have really improved in languages… 

 

Kleine of grote zendingen? 

De aanvragen zijn heel verschillend, 

maar of het om een school, een 

kindertehuis of een bibliotheek 

gaat: de boeken zijn altijd welkom. 

We mikken op 2 boeken per kind. 
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Onze stip aan de horizon: 

In het jubileumjaar 2020 zijn er één 

miljoen boeken verstuurd. 

Wie is wie?  

Els Kablau is een van de 

vrijwilligers van Read to Grow en 

coördineert de boekenaanvragen. 

Ze kwam in contact met Read to 

Grow toen ze op zoek was naar 

boeken voor haar eigen project in 

Gambia. Ze helpt via haar stichting 

Future Dreams the Gambia zo’n 50 

kinderen per jaar naar school.      

Het contact met Read to Grow bleef 

en groeide: Els ging boeken 

sorteren bij onze opslag in Boekel. 

Dat beviel kennelijk zo goed dat ze 

het werk van de verhuizende 

projectcoördinator overnam. Iets 

wat ze nu al een jaar of negen met 

veel  plezier doet. 

 
 

Boeken in 2018 (3) 

Filipijnen: 150 boeken 

      
Voor en na de zoveelste natuurramp. Smokey 

Tours zorgde voor een welkome bibliotheek met 

de boeken van Read to Grow. 

 

 

www.readtogrow.eu 

info@readtogrow.eu / communication@readtogrow.eu 

 

U kunt ons steunen 

* stuur deze nieuwsbrief door aan 

uw relaties; 

* wordt vrijwilliger; 

* wordt donateur! 

Meer informatie vindt u op 

www.readtogrow.eu  

 

http://www.readtogrow.eu/

