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Vrienden van Biblionef, Sponsors, beschermleden en sympathisanten,
Het is weer een tijdje geleden dat jullie nog wat hoorden van het Biblionef front.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het "gift attest voor 2007”, eventueel bij te voegen bij uw
belastingsaangifte.

Vriendenbijdrage
Opgelet, uw bijdrage als vriend of gift dient vanaf dit jaar op een nieuw rekeningnummer
gestort.
Na tien jaar verlaten wij de Van Lanschotbankiers en kiezen voor een samenwerking met
ING.
Onze NGO kon de laatste jaren niet rekenen op steun of medewerking van de bankiers en
daarom achtte het bestuur het zinvol een nieuwe bankrelatie te zoeken.
Uw bijdrage als vriend kan gestort worden op het hoger vermelde nummer 320-01 l 7500-06
Wij blijven u erkentelijk voor uw steun aan onze vzw en onze projecten.

Vlaamse projecten
De Antwerpse scholen voor buitengewoon onderwijs, Oranjerie-Seefhoek; De WisselLuchtbal en Morckhoven-Deurne krijgen een uitbreiding of oprichting van hun
schoolbibliotheek.
De boeken zijn in bestelling bij de Standaard boekhandel, de uitgeverijen Clavis en Baeckens
Books. De boekhandels en uitgeverijen geven een korting aan Biblionef Vlaanderen.
Wij voorzien de afronding van dit project ofwel voor het einde van dit schooljaar, zoniet bij
de aanvang van het volgende schooljaar.
Biblionef kreeg voor dit project financiering van Kiwanis Mercator Antwerpen, Lions
Antwerpen Haven, vzw Ariadne, Rixman, De Gulden Passer en de vzw Doe het goede om het
goede.

Stichting Biblionef Suriname
In Paramaribo ging onze zustervereniging een overeenkomst aan met de Paramaribo Zoo.
Samen hebben zij een project uitgewerkt dat voorziet in de renovatie én uitbouw van de
educatieve ruimtes in de zoo.
Hier zullen alle schoolgaande jongeren die de Paramaribo Zoo bezoeken onderricht krijgen
over de biodiversiteit van hun eigen land, zeg maar meer inzicht in fauna en flora van
Suriname.
Het project voorziet niet alleen de infrastructuur maar heeft ook een luik didactisch materiaal
én boeken over dit onderwerp. De totale kosten bedragen om en bij de 22.000 euro.
De vzw Children of the Street koos dit Biblionef Vlaanderen en dit project als hun
jaarproject waarrond meer dan 10.000 kinderen les krijgen en dit afronden met een
zangspektakel over héél Vlaanderen. Wij van Bib1ionef Vlaanderen waren aanwezig in de
Lotto Arena op 29 april ll, en kregen kippenvel toen meer dan 5000 jonge keeltjes zongen
voor hun collega’s in Suriname. Dank aan de kinderen én aan Children of the Street vzw!!
Dit project werd eveneens ingediend bij de Stad Antwerpen en Arosa en tegelijk ook
bij de provincie Antwerpen.

Stichting Biblionef Zuid Afrika
Het project “Braille boeken" dat gefinancieerd werd door de provincie West Vlaanderen is
volledig afgerond. Het projectrapport werd verstuurd aan de provinciale diensten.
In elk boek is een referentie naar de ondersteunende overheid aangebracht.
Het project containerbibliotheek Schoemanshoek, met steun van de gemeente Schilde en de
Stad Antwerpen kent een uitbreiding. Door plaatselijke sponsors kan men een stenen gebouw
bouwen op gekregen gronden. Hierdoor is een vertraging voorzien en de al overgemaakte
gelden zullen integraal dienen voor de invulling van het bibliotheekgebouw in
Schoemanshoek. De steunende gemeenten zijn op de hoogte gebracht.
B.S.A bestaat dit jaar 10 jaar en dit wordt gevierd in september as, de secretaris van
Biblionef Vlaanderen zal de feestelijkheden bijwonen en later verslag uitbrengen.
Ter informatie: De kosten zijn privé en Biblionef Vlaanderen heeft hier géén financiéle
inbreng of verlies.

Biblionef Vlaanderen
Bezoek eens onze website wwwbiblionef .be;
Wilt u meehelpen met het bestuur? Geef ons een seintje!
Zaterdag 24 november vierden we tien jaar Biblionef Vlaanderen. Een academisch gedeelte
met sprekers, een overzicht van tien jaar werking van onze ngo en een streepje muziek werd
afgerond met een sfeervolle receptie met ongeveer 50 personen.
Biblionef kreeg hiervoor ondersteuning van de Stad Antwerpen en Ons huis, Deurne.

Namens het bestuur, met de beste groeten
Marc Van Hoey, ondervoorzitter-secretaris

