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Mikai (9) uit Hellevoetsluis roept heel Nederland op een kinderboek uit 

zwerven te sturen 
 

Woensdag 4 oktober is Nationale Kinderzwerfboekdag 

 

 
 
Deventer, 22 september – Veel kinderen in Nederland kunnen thuis niet lezen omdat ze geen 
boeken hebben. Daarom is 4 oktober, de eerste dag van de Kinderboekenweek, uitgeroepen tot 
Nationale Kinderzwerfboekdag. Kinderzwerfboek roept iedereen op om ruimte te maken in de 
boekenkast en gelezen kinderboeken uit zwerven te sturen. Zo kunnen meer kinderen lezen!  
 
Mikai, de fanatieke kindambassadeur 
Voor Mikai (9) uit Hellevoetsluis is de Nationale Kinderzwerfboekdag één van de belangrijkste dagen 
in het jaar. Mikai is twee jaar geleden zijn KindzwerfboekStation gestart door eigenhandig een krat in 
elkaar te timmeren. Nog steeds zet hij zich fanatiek in voor Kinderzwerfboek, samen met zijn moeder 
Elisah. Het duo heeft heel Hellevoetsluis en omstreken gemotiveerd om 9 complete 
schoolbibliotheken en duizenden boeken van particulieren en rommelmarkten uit zwerven te sturen. 
Zijn station werd een “hit” en na een oproep op Facebook stroomden de boeken binnen. Hij is een 
zeer enthousiaste kindambassadeur van Kinderzwerfboek.  

 
“Mikai leest intussen op niveau. Hierbij heeft Kinderzwerfboek een zeer grote rol gespeeld. Zonder 

dat hij het door had las hij titels en stukjes uit boeken en was hij dus eigenlijk aan het oefenen. 
Tegenwoordig staan er zelfs boeken op zijn verlanglijstje!” – Elisah van der Stelt-Teunissen. 

 
Recordaantal zwerfboeken 
Mikai en Kinderzwerfboek hopen een recordaantal kinderboeken te laten zwerven op 4 oktober. In 
Nederland zijn al 1.800 KinderboekzwerfboekStations, zij ontvangen 2 keer per jaar 25 nieuwe 
kinderboeken dankzij donaties van kinderboekenuitgevers.  
 
Kinderzwerfboek 
Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en wil dat álle kinderen in 
Nederland boeken hebben om te lezen. Daarom zet zij zich in voor meer KinderzwerfboekStations in 

https://www.facebook.com/kzbhellevoetsluis/?fref=ts


aandachtswijken. Deze Stations kunnen gelezen kinderboeken goed gebruiken! Kinderzwerfboek 
roept daarom iedereen op om een boeken inzamelactie te organiseren en boeken uit zwerven te 
sturen. Op www.kinderzwerfboek.nl vind je het dichtstbijzijnde KinderzwerfboekStation, kun je 
zwerfstickers aanvragen en lees je meer over de organisatie. 
 

- Einde bericht – 
 
Noot voor de redactie: 
 
Uitnodiging Nationale Kinderzwerfboekdag op Slot Loevestein 
Op woensdag 4 oktober viert Kinderzwerfboek dat een record aantal boeken gaat zwerven door 
Nederland! Kinderen, ambassadeurs, StationsChefs, de ZwerfboekBende en relaties van 
Kinderzwerfboek komen samen op Slot Loevestein. Het belooft een spannende middag te worden vol 
griezelplezier. Je bent van harte welkom om bij dit event aanwezig te zijn.  
 
Programma woensdag 4 oktober: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden 

Je kunt je aanmelden bij 2twintig public relations, Evy Heuvelhorst via evy@2twintig.nl of 010-

2801555 / 06-50863623.  

Nationaal Fonds Kinderhulp 
Kinderzwerfboek is onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat 

alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien 421.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij 

vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een 

hele praktische en kindgerichte manier. Bijvoorbeeld door een tweedehands fiets, contributie voor 

de sportclub, een weekje kamperen of zwemles mogelijk te maken. Meer informatie: 

www.kinderhulp.nl. 

 
Slot Boekenstein zondag 8 oktober 

Op zondag 8 oktober staat Slot Loevestein in het teken van kinderboeken, lezen en schrijven! Slot 

Loevestein en boeken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden sinds Hugo de Groot in 1621 

ontsnapte door zich te verstoppen in een boekenkist. Tijdens het evenement kunnen kinderen samen 

met hun (groot)ouders genieten van een leerzaam en leuk dagje uit. Slot Boekenstein biedt een 

divers aanbod van verhalen, workshops en activiteiten die uiteraard ook betrekking hebben op het 

kinderboekenthema Griezelen. Dit jaar is er voor het eerst een afsluitend Kinderboekenbal! Een 

gezellige avond met een DJ, dansen, buffet en uiteraard na afloop een goodiebag! Op 

www.slotloevestein kun je het hele programma bekijken. 
 

13u30 (optioneel) Verzamelen op de kade in Gorinchem 
13u45 (optioneel) Start vaartocht van Gorinchem naar Slot Loevenstein  
 
14u00 Aankomst bij Slot Loevestein, ontvangst door Hugo de Groot  
15u00 Start ontdekkingsreis door Slot Loevestein 
16u30 Toost met optreden van de Troubadour 
17u30 Einde Nationale Kinderzwerfboekdag 
 
17u30 (optioneel) Terugvaart naar kade in Gorinchem 
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