Soroptimisten in
actie:
“Children read
books for children
who need books”

Leesmarathon
Vanaf 8
september 2017

Beste onderwijzers van (naam school),
Heel graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Lezen is de randvoorwaarde voor onderwijs, ontwikkeling en
blikverruiming, empowerment en onafhankelijk zijn. Niets nieuws
voor u.

In veel ontwikkelingslanden of vluchtelingenkampen zijn kinderen niet in de gelegenheid te
leren lezen, terwijl dat juist belangrijk is voor een beter toekomstperspectief. Om aandacht te
vragen voor deze ongeletterdheid heeft UNESCO 8 september 50 jaar geleden al uitgeroepen
tot International Literacy Day en wij als Soroptimisten sluiten hierbij aan met onze actie onder
het motto: Children read books for children who need books.
Wat wij u willen vragen is het volgende:
In de periode vanaf vrijdag 8 september (Wereld Geletterdheid dag) willen wij graag met u, zo
mogelijk in uw school een leesmarathon organiseren met de kinderen uit de groepen 6 t/m 8
van uw school. (of klassen 1-3 van het voortgezet onderwijs) Kinderen halen hiermee geld op
voor kinderen die niet de beschikking hebben over boeken. Om de kinderen en hun ouders
hierover te informeren en hiervoor te enthousiasmeren zijn er folders beschikbaar, maar ook
een digibordles en een presentatie: http://www.mybookbuddy.nl/meehelpen/meehelpen-alsschool/.
Als u voor de kinderen en de ruimte(s) zorgt, organiseren wij de rest: drinken, een hapje en
publiek. Laten wij samen ongeletterdheid de wereld uit helpen!
De Stichting My Book Buddy en Soroptimisten in Europa, werken samen bij het terugdringen
van ongeletterdheid. My Book Buddy heeft een format bedacht en dit al zeer succesvol
uitgerold en toegepast in een aantal ontwikkelingslanden. De boekenkasten worden lokaal
gemaakt en gevuld met kinderboeken in de eigen taal, eveneens lokaal ingekocht. Docenten
krijgen training in het opzetten van een uitleensysteem. Wekelijks worden de boeken
omgeruild; steeds weer een feestdag voor de kinderen.
Soroptimisten* in Nederland zetten zich nu m.n. in voor de aanvragen voor schoolbibliotheken
op een aantal scholen Kenia, Burkina Faso en Rwanda. Elk kind heeft immers recht om te
leren. Lezen is daarvoor een voorwaarde, maar daar heb je wel boeken voor nodig. De boeken
worden thuis door de kinderen gelezen waardoor ook ouders gaan meelezen. Door het lezen
krijgen de kinderen een bredere kijk op de wereld en wordt de kans op een betere toekomst
vergroot. Meer informatie vindt u op de website www.mybookbuddy.nl en de website van onze
samenwerking in Europa: https://www. Sie-mybookbuddy.org. Misschien ook leuk: kinderen
van uw school contact te laten houden met de door hunzelf gesponsorde scholen?
De basisopzet voor de brief aan de ouders en een sponsorkaart hebben wij al voor u
ontwikkeld. De keuze voor geschikte boeken voor de verschillende groepen laten we graag
aan u over. We hopen van harte dat u aansluit en meehelpt ongeletterdheid de wereld uit te
helpen!
Meer weten? Mail naar …………………(degene die brief verstuurt, vanuit club… )
* Soroptimisten in Nederland maken onderdeel uit van een wereldwijde service organisatie van
vakvrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en kinderen in de wereld.
Soroptimisten houden zich bezig met pleitbezorging, bewustwording en voeren projecten uit die
bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes op
diverse terreinen. Het thema van 2011-2030 is: “Empowerment of Women through Education and
Leadership”. Wilt u meer weten? Kijk op: https://soroptimist.nl.

