PERSBERICHT
Commissaris van de Koning Leen Verbeek roept iedereen in de provincie
Flevoland op om kinderboeken te laten zwerven.
Leesplezier voor alle kinderen!
Lelystad, 29 mei – Vandaag hebben de commissaris van de Koning Leen Verbeek en de kinderen
van OBS De Vuurtoren uit Lelystad in het kader van de Kinderzwerfboek Provincie Estafette vele
kinderboeken laten zwerven. De heer Verbeek vindt dat alle kinderen leuke boeken kunnen lezen.
Hij riep vandaag iedereen in zijn provincie op om ook in de kast te kijken en kinderboeken te laten
zwerven. “Lezen is leuk en leerzaam. Het opent de wereld en geeft een schat aan informatie. En
wat is er nu fijner dan bij een goed boek lekker weg te dromen? Met lezen kan een kind niet vroeg
genoeg beginnen. Daarom is het initiatief van Kinderzwerfboek zo waardevol. Ik hoop dan ook dat
er veel ‘zwerfboeken’ voor kinderen beschikbaar komen”, aldus de heer Verbeek’.
Nog steeds verlaat meer dan 10% van de kinderen de basisschool met een taalachterstand. Eén van
de oorzaken van een taalachterstand bij kinderen is dat ze onvoldoende lezen. In Nederland wonen
zo’n 250.000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die thuis te weinig leesboeken hebben.
Leeskilometers maken is ontzettend belangrijk. Kinderen die 15 minuten lezen, lezen 1.146.000
woorden per jaar. Boeken lezen zorgt voor een grotere woordenschat en stimuleert tot doorleren,
ongeacht sociaal milieu of cultuur. Wat de kans op een goede toekomst aanzienlijk vergroot. Eerder
dit jaar ontving Kinderzwerfboek daarom een bijdrage van de VriendenLoterij zodat meer kinderen
leuke boeken kunnen lezen.
Kinderzwerfboek Provincie Estafette
Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp, is in april 2019 de Provincie Estafette
gestart. De komende twee jaar zal Kinderzwerfboek alle provincies bezoeken. De commissaris van de
Koning van de betreffende provincie zal samen met Kinderzwerfboek iedereen in de provincie
oproepen om boeken uit zwerven te sturen. De heer Verbeek heeft vandaag het spreekwoordelijke
“stokje/boekje” overgedragen aan zijn collega in Noord-Brabant, de commissaris van de Koning Wim
van de Donk.
Oproep: laat ook boeken zwerven!
Doe mee en laat je kinderboeken zwerven op een zelfgekozen plek of in een van de 115
KinderzwerfboekStations in de provincie Flevoland. Deze vind je bij o.a. scholen, buurthuizen,
kinderenboerderijen en speeltuinen. Je kan hier een leuk boek uitzoeken om zelf te lezen. Ook kan je
hier jouw gelezen boeken brengen zodat een ander kind ze kan lezen. Plak dan eerst een zwerfsticker
op de boeken. Kijk voor het aanvragen van stickers of het zoeken van een Station op
www.kinderzwerfboek.nl.
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Voor meer informatie, neem contact op met:
Pascale van Amelsfoort op pascale@kinderzwerfboek.nl
06 – 54 26 80 31

Achtergrondinformatie
Over Kinderzwerfboek
Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en stimuleert kinderen in
Nederland om leuke boeken te lezen. Het initiatief richt zich in het bijzonder op aandachtswijken
waar kinderen thuis weinig tot geen boeken hebben. Lezen vergroot het taalkundig inzicht van
kinderen, daarmee verbetert hun toekomstperspectief en wordt de kans dat ze in armoede terecht
komen kleiner. Nog steeds verlaat in Nederland meer dan 10% van de kinderen het basisonderwijs
met een taalachterstand. Vaak gaat dit om kinderen die in armoede opgroeien.
KinderzwerfboekStations
Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken
worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in ziekenhuizen, winkels, treinen of in een
KinderzwerfboekStation. Een KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen boeken naar toe
kunnen brengen of gratis een kinderboek mogen uitzoeken en meenemen naar huis. Na het lezen
moet het boekje doorgegeven worden aan een ander kind.
Feiten
• Via de KinderzwerfboekStations en andere contacten van Nationaal Fonds Kinderhulp
worden jaarlijks meer dan 100.000 nieuwe kinderboeken uit zwerven gestuurd. Deze boeken
worden gedoneerd door uitgeverijen die de missie van Kinderzwerfboek steunen. Daarnaast
worden overal boeken ingezameld en uit zwerven gestuurd, via organisaties en particulieren.
• Naar schatting zijn er sinds de start van het programma meer dan 2 miljoen boeken gaan
zwerven.
• In het land zijn er in totaal 2950 KinderzwerfboekStations. In Flevoland staan er 115 bij
scholen, Kinderboerderijen of bijvoorbeeld bij mensen aan huis. Een Station wordt wekelijks
door gemiddeld 10 tot 15 kinderen bezocht. Dat betekent dat 29.000 tot 43.500 kinderen per
week een bezoek brengen aan een Station.
• In een Station staan gemiddeld 25 tot 30 boeken. Dit betekent dat er zo’n 72.500 tot 87.000
zwerfboeken wachten om gelezen te worden.
• Er zijn 70 Regio-Ambassadeurs en 15 KindAmbassadeurs actief voor Kinderzwerfboek. Zij
zorgen ervoor dat iedereen mee gaat doen en promoten Kinderzwerfboek lokaal en
regionaal.
Over Nationaal Fonds Kinderhulp
Ieder kind moet erbij kunnen horen. Voor ruim 300.000 kinderen in ons land is dat helaas niet zo
vanzelfsprekend. Zij groeien op in armoede en voelen zich buitengesloten. Nationaal Fonds
Kinderhulp helpt kinderen én jongeren van 0 tot 21 jaar met onder andere een fiets, een opleiding,
een dagje uit voor de nodige ontspanning en zwemlessen. Wij zijn er voor ze, ook als ze nergens
anders terecht kunnen.

