*** P E R S B E R I C H T ***

Biblionef blijft bij de tijd!
Voorlichtingsbijeenkomst: LEESPLEZIER VOOR IEDER KIND IN SURINAME?
In april 1996 werd in Paramaribo de Stichting Biblionef Suriname opgericht met als belangrijkste
doel: “het bevorderen van de leescultuur met betrekking tot het Surinaams schrijverschap in het
algemeen, en op het terrein van de jeugdliteratuur en illustratie daarvan in het bijzonder.”
Al 22 jaar lang verricht de stichting haar mooie werk, met name door goed leesmateriaal te
verkrijgen en beschikbaar te maken voor de scholen in stad en binnenland. Biblionef Suriname kon
haar werk al die tijd doen door de inzet van vrijwilligers, door donaties en door de medewerking van
uitgevers die bereid zijn om restantpartijen van nog nieuwe boeken tegen een zeer lage prijs of soms
ook wel gratis beschikbaar te stellen.
Mevrouw Chantal van den Bergh, die al die tijd als directeur-bestuurder bekwaam leiding heeft
gegeven aan deze vrijwilligersorganisatie, zal binnenkort haar activiteiten stopzetten. Met hulp van
de Biblionef-organisatie in Nederland en partner Stichting Unu Pikin zal de continuïteit in de
verspreiding van goede kinderboeken worden gewaarborgd. Hiermee gaan een aantal praktische
zaken veranderen. Het opslag- en distributiepunt van de Biblionef-boeken wordt per direct het
terrein van de Stichting Unu Pikin (Unu Pikinweg 5, De Boerbuitenweg). Mevrouw Susanne Dekkers
(directeur van Unu Pikin) zal voorlopig de activiteiten voor Biblionef in Suriname coördineren.
Biblionef blijft bij de tijd. De hamvraag luidt daarom nu: Wat kan er nog meer worden gedaan om
het leesplezier van onze kinderen te bevorderen? Kunnen het internet en digitalisering worden
ingezet om de vindbaarheid en verkrijgbaarheid van goed lectuur in stad én binnenland te
bevorderen? Maar ook: Kan er nog meer worden samengewerkt tussen partijen die de missie
‘leesplezier voor ieder kind’ graag ondersteunen? Hoe kan het schrijf- en tekentalent waar Suriname
over beschikt, worden gebruikt om dit leesplezier te vergroten?
Om de in gang gezette veranderingen toe te lichten aan een ieder die daar belangstelling voor heeft
of de missie een warm hart toedraagt, vindt op vrijdag 1 februari a.s. om 14.00 uur een
voorlichtingsbijeenkomst ‘Leesplezier voor ieder kind in Suriname?’ plaats. Locatie: Nationale
Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, Dr. Sophie Redmondstraat 167.
Heeft u belangstelling voor het werk van Biblionef in Suriname en in deze bijeenkomst dan bent u
van harte welkom. Wel met het oog op de catering graag even aanmelden via
stichtingunupikin@gmail.com
Wilt u vooraf als mediahuis informatie vooraf met betrekking tot een voorpublicatie of een verslag
dan kun contact opnemen op telefoonnummer 441900, 8600810
Wij rekenen op uw belangstelling bij deze belangrijke missie!

