
lezen opent deuren naar 
een betere toekomst

MY BOOK BUDDY
empowered door Soroptimisten 

Leesmarathon: 8 september 2017

Soroptimisten uit Europa komen in actie om met 
lokale Soroptimistclubs My Book Buddy biblio-
theken op te zetten in ontwikkelingslanden & 

vluchtelingenkampen.

Leesmarathon: 8 september 2017

Help mee!
Help mee kinderen wereldwijd te laten lezen!
Meer informatie en actuele informatie vindt u op:

http://www.mybookbuddy.nl

https://sie-mybookbuddy.org 

Mogen we rekenen op uw hulp?
My Book Buddy
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MY BOOK BUDDY
My Book Buddy richt bibliotheken in voor 
kansarme kinderen in ontwikkelingslanden en in 
vluchtelingenkampen.

Scholen ontvangen boekenkasten en kinderen 
krijgen een boekentas om boeken mee naar huis te 
nemen. De lokale werkgelegenheid wordt gestimu-
leerd door de boekenkasten en -tassen ter plaatse 
te produceren. Boeken worden in het land zelf 
aangeschaft. Docenten krijgen een training in het 
opzetten van een uitleen-systeem.

Soroptimisten in actie
Soroptisten willen geletterdheid bevorderen. In 
samenwerking met My Book Buddy bieden wij 
vrouwen en meisjes toegang tot boeken. Om dit  te   
financieren zetten Europese Soroptimisten verschil-
lende sponsoracties op.

Op 8 september 2017, de dag van de geletterdheid, 
starten Soroptimisten in Europees verband leesma-
rathons met de slogan: 

Children read books
for children who need books

www.facebook.com/Soroptimist/Nederland

Children read books
for children who need books



Soroptimisten overhandigen de eerste boeken

Wekelijks zoeken de kinderen een nieuw boek uit

Kinderen nemen boeken mee naar huis in hun 
eigen rugzakje

Soroptimisten realiseren 
My Book Buddy in Kenia
In 2017 realiseerden Nederlandse Soroptimisten, 
samen met andere Soroptimisten in Europa, op vier 
scholen in Kenia My Book Buddy boekenkasten.
2000 kinderen (waarvan ruim 1000 meisjes) in 
Kakamega, Homabay, Kisumu en Busia kregen 
daarmee toegang tot bibliotheekboeken.

Door leerkrachten, ouders, ouderraad, het school-
bestuur, het management en de overheid actief bij 
het nieuwe bibliotheek-systeem te betrekken is de 
duurzaamheid van het project gegarandeerd.

Mentoring door lokale Soroptimistclubs, de 
onmiddellijke lobby bij ouders en overheid èn de 
toezegging van de overheid voor de aanschaf van 
nieuwe boeken naast het enthousiasme van de 
leerlingen zelf, dragen bij aan die duurzaamheid.

lezen prikkelt de fantasie

Waar staan Soroptimisten 
voor?
De Nederlandse Unie van Soroptimistclubs telt ruim 
100 serviceclubs en maakt onderdeel uit van een 
wereldwijd netwerk van 75.000 vrouwen in 133 
landen. 
Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in 
om wereldwijd de posities van vrouwen en meisjes 
te verbeteren. Soroptimisten zijn zusters, Sorores, 
die het beste, optimum, nastreven. Als grootste 
internationale serviceorganisatie van vrouwelijke 
professionals zet Soroptimist International zich 
wereldwijd in voor de bevordering van mensen-
rechten en de positieverbetering van vrouwen en 
meisjes. Onze activiteiten staan in het teken van 
Awareness (bewustwording), Action (beweging), en 
Advocacy (Belangenbehartiging), onder meer via 
onze positie bij de Verenigde Naties.

In actie voor My Book Buddy
Lezen biedt toegang tot vooruitgang. In ontwik-
kelingslanden en vluchtelingenkampen zijn 
boeken niet vanzelfsprekend. Voor het volgen van 
onderwijs is het essentieel om goed te kunnen 
lezen. Daarom komen wij actie. 
Zo dragen de Soroptimisten bij aan een leesinfra-
structuur en leescultuur en bieden ze daarmee de 
schoolgaande jeugd gelegenheid om hun blikveld 
op de wereld te vergroten.
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