
PERSBERICHT 
 

André Kuipers ‘lanceert’ actie Zomerlezen met Kinderzwerfboek 

Zijn zwerfkoffer reist door Nederland gedurende de zomervakantie 
 

Deventer, 2 juli 2019 – Vandaag heeft André Kuipers met een koffer vol kinderzwerfboeken een 
bezoek gebracht aan OBS de Sterrenwachter in Alkmaar. Hier start de reis van de koffer die tijdens 
de zomervakantie door heel Nederland gaat zwerven. Ieder kind kan er een boek uithalen om te 
lezen en er een boek in doen voor een ander kind. André Kuipers vraagt hiermee aandacht voor 
het thema zomerlezen. Hij vindt het belangrijk dat kinderen boeken lezen tijdens de 
zomervakantie zodat hun AVI-niveau op peil blijft. 
 

Zomerlezen 

De zomervakantie staat voor de deur, het is tijd voor kinderen om te ontspannen. Echter, als 

kinderen stoppen met lezen, kunnen zij gemiddeld 1 tot 2 AVI-niveaus terugvallen. Door juffen en 

meesters wordt dit de gevreesde ‘zomerdip’ genoemd. Daarom moedigt André Kuipers, namens 

Kinderzwerfboek, alle kinderen aan om in de zomervakantie boeken te lezen. “Door te blijven lezen, 

houden kinderen beter het niveau vast waarvoor ze het hele jaar zo hard hebben gewerkt in de klas. 

Er gaan ook nieuwe werelden voor ze open. Ik smulde bijvoorbeeld van de sciencefiction boekjes die ik 

kreeg van mijn oma. Ze lieten mij fantaseren over ruimteschepen en het universum. Deze prachtige 

avonturen stonden aan de wieg van mijn eigen ruimtevaartdroom.” 

 

De zwerfkoffer van André Kuipers 

In de zwerfkoffer van André Kuipers zitten heel veel leuke kinderzwerfboeken. De koffer zwerft de 

hele zomer door Nederland. Ieder kind kan er een boek uitzoeken en deze lekker lezen in de 

zomervakantie. Kinderen mogen de zwerfkoffer ook weer vullen met een eigen boek dat een ander 

kind mag lezen. De zwerftocht van de koffer kan worden gevolgd op www.kinderzwerfboek.nl met de 

zwerfcode: MNZMW. 

 

3.000 KinderzwerfboekStations 

Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat alle kinderen thuis boeken 

moeten kunnen lezen. Het is belangrijk dat kinderen door hun ouders worden gestimuleerd om te 

lezen én dat er thuis boeken zijn. Helaas hebben niet alle gezinnen voldoende geld om boeken te 

kopen en is de gang naar de bibliotheek ook niet vanzelfsprekend. OBS De Sterrenwachter is het 

3.000e KinderzwerfboekStation in Nederland. Bij de Stations kunnen kinderen gratis een boek 

uitzoeken. De actie Zomerlezen met André Kuipers wordt gesteund door de VriendenLoterij en online 

boekwinkel BookSpot.  
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http://www.kinderzwerfboek.nl/


Meer informatie: 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Pascale van Amelsfoort, 

pascale@kinderzwerfboek.nl of 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 3.000 KinderzwerfboekStations bij scholen, kinderboerderijen, 

buurthuizen of bijvoorbeeld bij mensen aan huis. Een Station wordt wekelijks door 

gemiddeld 10 tot 15 kinderen bezocht. Dat betekent dat 30.000 tot 45.000 kinderen per 

week een bezoek brengen aan een Station.  

• In een Station staan gemiddeld 25 tot 30 boeken. Dit betekent dat er zo’n 75.000 tot 90.000 

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. 
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