PERSBERICHT
Recordaantal van 50.000 kinderboeken in Nederland uit zwerven
gestuurd tijdens de Kinderboekenweek

Deventer, 13 oktober – Afgelopen week werden kinderen in Nederland
ondergedompeld in de Kinderboekenweek met het thema griezelen. Kinderen
doken massaal met hun neus in de boeken, maar veel kinderen in Nederland
hebben thuis geen leuke kinderboeken om te lezen. Daarom riep
Kinderzwerfboek 4 oktober – tevens startdag van de Kinderboekenweek - uit tot
Nationale Kinderzwerfboekdag. Hierbij stuurde Kinderzwerfboek iedereen op
pad om kinderboeken te laten zwerven, zodat alle kinderen in Nederland een
leuk, spannend of griezelig kinderboek kunnen lezen. Een recordaantal van
maar liefst 50.000 kinderboeken is afgelopen week verspreid door het hele
land.
Samen een recordaantal
Kinderzwerfboek bedankt iedereen die heeft meegeholpen: de vele kinderen die hun
boeken lieten zwerven, de 1800 StationsChefs in heel Nederland en de 65 regio
ambassadeurs. Ook bedankt zij de uitgeverijen die Kinderzwerfboek gesteund hebben
met royale donaties van kinderboeken voor ieder KinderzwerfboekStation in Nederland.

Door samen te werken heeft Kinderzwerfboek een recordaantal boeken laten zwerven in
Nederland. Hierdoor kunnen nu veel meer kinderen een leuk kinderboek lezen!
Kinderzwerfboek
Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en heeft als doel dat álle
kinderen in Nederland boeken hebben om te lezen. Daarom zet zij zich in voor meer KinderzwerfboekStations in aandachtswijken. Deze Stations kunnen gelezen kinderboeken
goed gebruiken! Door boeken uit zwerven te sturen in Nederland, hoopt de organisatie
alle kinderen aan het lezen te brengen. 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:
Er is ook een advertentiestopper met deze boodschap beschikbaar. Indien er
advertentieruimte over is, zou Kinderzwerfboek het heel erg waarderen als de
advertentiestopper gebruikt wordt. Voor meer informatie, beeldmateriaal of de
advertentiestopper (beschikbaar in verschillende maten), neem contact op met Evy
Heuvelhorst van 2twintig PR via email evy@2twintig.nl of telefoon 010-280 15 55.

