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BIBLIONEF VLAANDEREN VZW

Geachte beschermleden,vrienden van Biblionef,

U hebt relatief lang moeten wachten op onze informatiebrief.
Dat heeft ook zijn triestige reden. In november 2005 moesten wij afscheid nemen van onze
voorzitter Leslie Heeneman. Hij overleed na een kortstondige én agressieve ziekte.
Hierdoor is het actieve bestuur van Biblionef Vlaanderen gereduceerd naar drie personen, wat
bijzonder weinig is.
Wij doen dus nogmaals een oproep aan leden die actief mee willen helpen en een
bestuursfunctie willen opnemen.Het is echt géén voltijdse baan, maar hulp kunnen we altijd
gebruiken.

Vriendenbijdrage
Ingesloten vindt U het fiscale attest betreffende uw giften in 2005.Meteen vragen wij U uw
bijdrage voor 2006 te willen voldoen met het bijgevoegde overschrijvingsformulier of PC .U
bent reeds lid vanaf 20 euro. Weet dat eengift vanaf 30 euro fiscaal aftrekbaar is. Meer mag
natùùrlijk en wordt oprecht gewaardeerd.
Wij durven op uw blijvende steun te rekenen. Biblionef kent gelukkig ook zeer goede tijden.

Projecten in Suriname
1) voor het boekendepot in Paramaribo, dat in 2006 precies tien jaar bestaat, werden van
elke Harry Potter titel er 100 exemplaren aangeschaft en verscheept.
In totaal werden 500 boeken gegeven, de helft werd door Biblionef Vlaanderen
aangekocht, de helft werd door de Standaard uitgeverij gratis geschonken.
Via de Nederlandse transporteur werden deze boeken verstuurd.Dit project had een
totale waarde van ca 2500 Euro.
2) Bij de Stad Antwerpen werd een project ingediend voor elf middelbare schoolbibliotheken in Paramaribo en Nickerie.Dit project werd gefinancierd vanuit de steden
band Antwerpen-Paramaribo. De stad Antwerpen maakte 6300 Euro vrij.
Met de zeer bereidwillige hulp van Standaard Boekhandel in Antwerpen voor het
verzamelen van de 400 titels, het geven van een aanzienlijke korting en de gratis
transport service van DHL, zijn deze boeken al via het districtscommissariaat naar
de elf verschillende scholen verdeeld.

Project in Vlaanderen
Voor het eerst heeft Biblionef Vlaanderen een lokaal schoolproject in Antwerpen gesteund.
De Stedelijke basisschool Stuivenberg, Villa Stuivenberg, is begonnen met de uitbouw van
een eigen schoolbibliotheek.De school is een multiculturele school in Antwerpen Noord en
heeft meer dan 30 verschillende nationaliteiten onder haar leerlingen.
Biblionef voorzag de school van een honderdtal nieuwe leesboeken die bij de uitgeverijen
Baeckens Books in Mechelen én uitgeverij Clavis in Hasselt uiterst voordelig konden
worden aangekocht.De totaalkost van dit project was ca 1000 Euro.
Tijdens een stemmige receptie in de schoolbib werden de boeken aan de school overhandigd
in november 2005.U vindt meer informatie op de website van Biblionef.

Projecten Zuid Afrika
1)

Het Anton Jurgensfonds schonk een bedrag van 4375 Euro voor de aankoop en
opbouw van een container Bibliotheek in Kwaggafontein.Deze werd geopend in
november 2005 en zo’n 8000 personen kunnen er boeken ontlenen.

2)

Het project “Brenda heeft een draakje in haar bloed” is een project bedoeld om
jonge kinderen voor te lichten over, en preventie te doen naar HIV en Aids.Dit
boekje werd vertaald in de elf moedertongen en verdeeld op meer dan 50.000
exemplaren.De Stad Antwerpen gaf , door bemiddeling van Arosa, een steun aan
dit project van 5750 Euro.

3)

Het Brenda project werd eveneens gesteund door nog meer donateurs.De
Antwerpse clubs Delta gaf 400 euro en Brabo gaf 150 euro.
De filantropische kring ‘Doe het goede om het goede’ schonk 1000 euro.Ook de
som van 900 euro geschonken door de bibliotheek van Wakken (West Vlaanderen)
werd hiervoor gebruikt

4)

In het kader van de Stedenband Antwerpen-Durban werd een groot project voor
de provincie Kwazulu Natal, Ndwedwe district gefinancierd.Voor tien scholen
wordt een volledige schoolbibliotheek uitgebouwd.De boeken zijn in “mothertong”, Engels en Afrikaans.Dit project kost 22.000 euro, volledig afkomstig uit het
budget van de Stedenband; Het geld is al overgeschreven, het project is lopende.

Beste vrienden, we hebben getracht U een beetje zicht te geven op de activiteiten van
Biblionef Vlaanderen en onze zuster verenigingen.Wij hopen dat u ons blijft steunen samen
met de jongeren van over de hele wereld.
Van harte dank, namens duizenden kids en alle biblioneffers.
Marc Van Hoey, ondervoorzitter-secretaris

