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Biblionef Vlaanderen vzw

Geachte vrienden van biblionef,
Geachte beschermleden,

Een nieuw kalenderjaar en werkingsjaar zijn ondertussen een paar maanden gevorderd;
Tijd om een nieuwsbrief op te maken en door te sturen aan alle sympathisanten van Biblionef
Vlaanderen en onze projecten.

Vriendenbijdrage
Een nieuw jaar vraagt uiteraard ook hernieuwing van uw broodnodige financiële steun door
het storten van Uw jaarlijkse bijdrage van minimum 20 Euro;
U kunt dit bedrag,of hoger zo U wenst, overschrijven met het bijgevoegde stortingsformulier.
Indien U het gemakkelijk vindt, kunt U via uw bankinstelling een permanente opdracht geven,
maar dat laten wij volledig aan uw keuze over.
Wij zijn blij vast te stellen dat er elk jaar een aantal vrienden bijkomen terwijl menig vriend
meermaals per jaar een donatie doet. Wij danken U van harte!!

Projecten
Het project ter aanvulling van het boekendepot in Paramaribo,Biblionef Suriname, is
afgehandeld;Er werden 1800 boeken gekocht bij de uitgeverijen Bakermat en Clavis.
Door wereldmissiehulp werd na stockage,het transport naar Nederland verzorgd.
Central freight Services uit Soeterwoude verzorgde het transport naar Suriname.
Totaal kost dit project 8000 Euro.
We konden dit project verwezenlijken door de hulp van vzw De bedelzak en met de steun van
de Stad Antwerpen ,in het kader van de Stedenband Antwerpen-Paramaribo.
Binnenkort zullen wij nieuwe projectdossiers indienen bij de Stad Antwerpen,De provincie en
we proberen het Vlaams gewest te bewegen tot steun aan Biblionef.

T shirts
Ten einde meer fondsen te verwerven kan U effen witte T shirts komen aan 5 euro per stuk;
Beschikbare maten: Small-medium-large-XL en XXL
Discreet donkerblauw stuurwiel logo op linker borststreek.
Wilt U ze opgestuurd krijgen extra 1 euro per stuk;
Telefonisch bestellen en betalen via de bank.

Biblionef Zuid Afrika
De stichter voorzitter Max Vegelin van Claerbergen bezocht de stichting en bericht het
volgende.Naarmate het belang van de geletterdheid meer wordt,stijgt de vraag naar
kinderboeken in de moedertalen.Gezien deze grote uitbreiding van de werking wordt het
bestuur gewijzigd en uitgebreid naar zes personen.
Er rijst een groot probleem voor het onderbrengen van het depot van ongeveer 150.000 titels.
Momenteel is SBA gehuisvest in “het huis der Nederlanden” in Kaapstad maar het
voortbestaan van het “gastgebouw” staat onder grote druk.
De Nederlandse én Vlaamse regeringen worden hierin aangesproken.De situatie is acuut en
dreigend.
Het AIDS Boek”Brenda heeft een draakje in haar bloed” wordt vertaald naar de diverse
moedertalen.Dit om de jongeren in Zuid Afrika zoveel en zo vroeg mogelijk te informeren
over de immense gevaren van deze ziekte die dreigt 30 % van de actieve bevolking te
elimineren.

Stichting Biblionef Nederland
Sinds 1 januari 2004 is de heer Mr.Joost van Iersel de voorzitter van SBN,hij was reeds
bestuurslid sinds 1992.Aagje Van heekeren is nog steeds directeur in opvolging van de heer
Hoffman die zijn ontslag indiende in 2004.
Zij stuurden 17.000 titels naar de Antillen en Suriname.
Indien er verzoeken komen uit Engelstalig Afrika ,dan helpt SBN indien het mogelijk is.

Donaties en acties tvv Biblionef Vlaanderen
Eind februari organiseerde de Bibliotheek in de gemeente Wakken,West Vlaanderen een
uitverkoop van tweedehandse boeken. De opbrengst van deze verkoop is voor Biblionef
Vlaanderen vzw en bracht 900 euro op;
De filantropische kring “doe het goede om het goede” uit Antwerpen schenkt in 2005 een
totaal van 1000 Euro aan BVl.,het bedrag zal in twee giften van 500 euro worden
overgemaakt.

Tot zover beste vrienden,leden en sympathisanten de berichten over ons boekenschip ;
Wij hopen dat ook U ons blijft steunen opdat wij verder kunnen blijven werken aan de
ontwikkeling van duizenden jongeren over de wereld!!
Met vriendelijke groeten en erkentelijkheid,Marc Van Hoey
Ondervoorzitter-secretaris

