
Checklist: Hoe open ik een KinderzwerfboekStation?          
Cursieve punten zijn extra punten voor een officiële opening 

 

Werving 

1. Aanschrijven van organisaties, zoals buurthuizen, beheerde speeltuinen, kinderboerderijen, 

sportverenigingen, gezondheidscentra, logopedie-praktijken, muziekscholen, basisscholen, 

naschoolse opvangen, voorscholen, etc. Zie bijlage 1 voor een voorbeeld e-mail. Tip: Veel gemeenten 

hebben een sociale kaart op hun website staan. Hierop is veel informatie te vinden. Je kunt ook een 

algemene mail sturen naar de gemeente die zij naar hun verschillende contacten kunnen doorsturen. 

2. Bij positieve reactie van de organisatie de volgende gegevens opvragen: naam locatie, adres, 

postcode en plaatsnaam (voor op de website van Kinderzwerfboek), postadres indien anders (voor 

intern gebruik voor versturen van postpakketten), naam, emailadres en telefoonnummer van de 

beheerder (voor intern gebruik) en per wanneer het station in gebruik genomen wordt.   

 

Voorbereiding 

3. Aanmelden van het KinderzwerfboekStation via info@kinderzwerfboek.nl met daarbij de 

gegevens genoemd onder punt 2. Ieder nieuw aangemeld station krijgt een startpakket met  

zwerfboeken, zwerfstickers, flyers en de poster. Dit startpakket wordt naar het postadres gestuurd. 

4. Inzamelen van nog meer zwerfboeken, zodat in het KinderzwerfboekStation bij opening 

voldoende zwerfboeken staan. Zie ook ‘Boeken inzamelen’ op de website. 

5. Tip: Maak een account aan op naam van het KinderzwerfboekStation (e-mailadres 

beheerder), zo krijgt de beheerder ook de nieuwsbrieven van Kinderzwerfboek.  De beheerder krijgt 

hier, na het aanmaken van het account, automatisch een e-mail over. Zet de zwerfboeken uit het 

startpakket in ieder geval op dit account. 

6. Zorgen dat de organisatie van het KinderzwerfboekStation de boekenkast of iets dergelijks 

voor het KinderzwerfboekStation tijdig heeft klaarstaan. 

7. Regelen door wie het KinderzwerfboekStation geopend wordt, zoals (kinder)burgemeester, 

wethouder, regio Ambassadeur, bekende Nederlander. 

8. Bedenken en afspreken wie wat gaat zeggen bij de opening. 

9. Bedenken hoe KinderzwerfboekStation geopend wordt. Lint doorknippen, doek weghalen. 

10. Veel promotiemateriaal vind je op de website:  

kinderzwerfboek.nl/hoe-t-werkt/publiciteit/ Eventueel aanvragen van promotiemateriaal via 

hester@kinderzwerfboek.nl.  

11. Regelen van een persoon die foto’s van het KinderzwerfboekStation en de opening maakt. 

12. Maken en printen van een poster om de opening aan te kondigen. 

mailto:info@kinderzwerfboek.nl
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13. Optie: Regelen van drinken/snoep voor genodigden, kinderen. 

14. Optie: Uitprinten en kopiëren van de kleurplaat voor de kinderen. 

 

Communicatie 

15. Persbericht versturen eventueel samen met de organisatie van het KinderzwerfboekStation. 

Zie bestand persbericht op de website; 

16. Uitnodigen van kinderen van de basisscholen en/of uit de buurt; 

17. Plaatsen van uitnodiging voor opening op eigen social media; 

18. Aanleveren van tekst voor de social media van de organisatie van het 

KinderzwerfboekStation (zie bericht voor Facebook en Twitter op de site) 

19. Ophangen van de poster aankondiging opening.  

 

De dag van de opening 

20. Ophangen van de gelamineerde KinderzwerfboekStation poster uit het startpakket; 

21. Aankleden van de ruimte waarin het KinderzwerfboekStation staat met promotiemateriaal; 

22. Openen KinderzwerfboekStation; 

23. Plaatsen berichten met foto’s op eigen social media, onder andere op besloten 

ambassadeurs Facebook pagina en op social media van organisatie. 

 

Veel succes en plezier met de opening van jullie KinderzwerfboekStation! 

 

Bijlage 1: Voorbeeld tekst e-mail  

Geachte heer, mevrouw, 

Als regio Ambassadeur van Kinderzwerfboek wil ik u vragen of uw organisatie geïnteresseerd is in het 

openen van een KinderzwerfboekStation. 

Wat is een kinderzwerfboek? 

Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Lezen is heel erg belangrijk 

voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die lezen, gaan gemiddeld drie jaar langer naar school. 

Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst. Maar lezen is vooral ook erg leuk en 

ontspannend. Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te 

lezen. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal 

achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten ze daarna weer laten 

zwerven. Meer informatie is te vinden op www.kinderzwerfboek.nl.  

http://www.kinderzwerfboek.nl/


Wat is een KinderzwerfboekStation? 

Sinds een paar jaar bestaan er ook KinderzwerfboekStations in Nederland. Dit zijn boekenkasten 

waar kinderen zwerfboeken kunnen halen en brengen en waar zwerfstickers liggen. De 

KinderzwerfboekStations staan onder andere in buurthuizen, speeltuinen, kinderboerderijen en 

basisscholen. Er zijn inmiddels bijna 1200 KinderzwerfboekStations in Nederland (zie voor adressen  

www.kinderzwerfboek.nl).   Onze doelstelling is een veelvoud van dit aantal. Het oprichten van een 

KinderzwerfboekStation is goedkoop, u hoeft alleen te zorgen voor een boekenkast of iets dergelijks. 

Wij leveren een gratis Kinderzwerfboek startpakket met kinderzwerfboeken, zwerfstickers, flyers en 

een poster. 

Wilt uw organisatie ook een KinderzwerfboekStation? Ik hoor graag van u! 

Hartelijke groet, 

http://www.kinderzwerfboek.nl/

