Beste StationsChef,

Wat staat waar?

Super dat je een KinderzwerfboekStation bent begonnen!
Deze Wegwijzer geeft je tips en trucs om er een succes van
te maken.
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Lees het op je gemak door en bewaar het goed!
Binnenkort ontvang je het informatiepakket. Hierin zitten
stickers, flyers, boekenleggers en een poster voor je
Station.
Wij wensen je veel succes en bovenal plezier. Wij zijn blij
dat jij je samen met ons wilt inzetten om onze missie waar
te maken: zoveel mogelijk kinderen in Nederland (en in het
bijzonder in aandachtwijken) aan het lezen te krijgen.
Hartelijke groet,
Team Kinderzwerfboek

1. Kinderzwerfboek en Kinderhulp
Nationaal Fonds Kinderhulp

Vragen & aanspreekpunt

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal
Fonds Kinderhulp. Kinderhulp helpt kinderen in
armoede op een kindgerichte en praktische manier.
Kinderzwerfboek is één van de projecten van
Kinderhulp.

Vragen kun je stellen via info@kinderzwerfboek.nl.
Bellen kan natuurlijk ook. Medewerkers van Kinderhulp
helpen je verder.

Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om in hun
vrije tijd te lezen. Het is heel belangrijk voor hun
ontwikkeling. Nog steeds verlaat 15% van de
kinderen het basisonderwijs met een
taalachterstand. Maar als er thuis boeken zijn, gaan
kinderen drie jaar langer naar school dan
leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder boeken.
Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid
bieden om een boek mee naar huis te nemen en te
lezen. En daarna te laten zwerven, zodat andere
kinderen het boek ook kunnen lezen.

Coördinator KinderzwerfboekStations
caroline@kinderzwerfboek.nl / Caroline Schouten
info@kinderzwerfboek.nl / Nicole Boterkooper

Wist je dat…
✓

Coördinator Ambassadeurs
stephanie@kinderzwerfboek.nl / Stephanie van Altena
✓
Boeken registeren / zwerfcode
info@kinderzwerfboek.nl / Nicole Boterkooper
Contactgegevens:
Kinderhulp t.a.v. Kinderzwerfboek
Wismarstraat 7
7418 BN Deventer
0570-611899
NL21 INGB 0000 4181 00
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✓

Er bij Kinderzwerfboek heel veel
vrijwilligers werken en dat het
landelijk team uit een handjevol
mensen bestaat?
De Regio Ambassadeurs
contactpersoon zijn voor de
StationsChefs in hun regio? Zij
promoten Kinderzwerfboek en
helpen bij opstarten nieuwe Stations.
De informatiepakketten en
stickerverzendingen verstuurd
worden door Sociale
Werkvoorzieningen. Daar zijn we
heel erg blij mee!

2. KinderzwerfboekStation
Wat is een
KinderzwerfboekStation?

Poster duidelijk
zichtbaar

Flyers liggen klaar

Voldoende
zwerfstickers

Boeken voor alle
leeftijden

Meer dan de helft
zijn 2ehandsboeken

Je hebt jouw Station aangemeld bij
Kinderzwerfboek. Binnenkort ontvang je
zwerfstickers, boekenleggers, flyers en een
poster. Deze kun je gebruiken om jouw
Station goed herkenbaar te maken, kijk maar
hiernaast.
✓ De zwerfstickers plak je op de
kinderboeken. Zo weet je dat deze
boeken van álle kinderen zijn. Zorg
dat er ook stickers in je Station liggen
en plak deze op nieuwe boeken.
✓ De poster hang je op een zichtbare
plek op. Kinderen halen hier een
zwerfboek om thuis te lezen.
✓ Tip 1: je Station is ook een
inzamelpunt voor gelezen
kinderboeken. Hou er een plankje
voor vrij.
✓ Tip 2: op onze site bij Downloads
staat een pdf met vrolijke slingers in
verschillende talen met uitleg over
het Station. En het staat
supergezellig!
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De taken van een StationsChef
✓ Je zorgt ervoor dat jouw
KinderzwerfboekStation er goed en
herkenbaar uitziet (zie foto).
✓ Je promoot jouw Station. Dit kan door
het versturen van persberichten (zie
Downloads op de site) of een eigen
Facebookpagina.
✓ Wanneer nodig zorg je voor aanvoer van
boeken, bijvoorbeeld door
inzamelacties.
✓ Je bent de contactpersoon voor de
medewerkers van Kinderzwerfboek.
✓ Zorg altijd voor voldoende stickers.
Vraag ze aan op: kinderzwerfboek.nl/
voor-stations/stickers-aanvragen/

3. Zwerfboek(en)
Wat is een zwerfboek?
Dit zijn boeken die zwerven van kind naar kind.
Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de
kinderboerderij, in de trein, in een
KinderzwerfboekStation of ……
Je herkent ze aan de zwerfsticker op de kaft.

Zwerfcode
Het is superleuk als kinderen de zwerftocht van
hun boeken volgen. Ze hebben een account nodig
van Kinderzwerfboek. Die vragen ze aan door op
‘inloggen’ te klikken op onze homepage. Op de
voorkant van het boek zit een sticker. Maar aan de
binnenkant ook. Op die sticker staat de zwerfcode.
Of ze vragen zelf de code aan.
Meer informatie: kinderzwerfboek.nl/voorkinderen/

Welke boeken zijn geschikt als zwerfboek?
Dit is altijd een lastig punt. Want wat volwassenen leuk
vinden, vinden kinderen soms ouderwets en saai. En als
boeken verscheurd of kapot zijn, willen kinderen die
boeken óók niet meer lezen. Hoe mooi het verhaal ook is.
Daarom hebben we de volgende richtlijnen:
✓ De boeken zien er verzorgd en aantrekkelijk uit. Ze
zijn niet kapot of vergeeld en er is niet in
getekend.
✓ De boeken zijn van ná het jaar 2001. Dan weet je
zeker dat de boeken aansluiten bij de
belevingswereld van de kinderen van nu. Om maar
iets simpels te noemen: de telefoon zat toen vast
aan een draad en je kon er alleen mee bellen.
Klein verschil met nu…
✓ Als boeken tijdloos zijn, blijven ze ook echt leuk.
Maar dan graag de nieuwste uitgaven van Jip en
Janneke of de Kameleon.
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Zwerfstickers & flyers bestellen
Zwerfstickers kan je bestellen via onze site:
kinderzwerfboek.nl/voor-stations.
Flyers kan je bestellen door een mail te sturen
naar info@kinderzwerfboek.nl
De stickers en flyers zijn gratis. Kinderzwerfboek
is volledig afhankelijk van giften. Wij stellen het
daarom erg op prijs als je ons steunt met een
bijdrage voor de inpak- en verzendkosten.

3. Zwerfboek(en) vervolg

Informatiepakket

Boeken inzamelen

Als je net begint met een Station, sturen wij je
een informatiepakket. Hierin zitten stickers,
een poster, boekenleggers en flyers. Er zitten
helaas geen boeken bij!

Meestal werkt een KinderzwerfboekStation als vanzelf:
kinderen halen boeken en brengen nieuwe boeken
terug. Soms is een Station zo’n succes dat er geen boek
meer over is… Dan is de behoefte aan boeken groter dan
het aanbod. Wat dan?

Kinderzwerfboek is afhankelijk van subsidies,
giften en sponsoren. Soms krijgen we subsidie
speciaal voor een bepaalde doelgroep,
bijvoorbeeld Stations in aandachtswijken. Dan
kunnen wij alleen deze Stations (na
postcodecheck) boeken sturen.
Verder proberen we twee keer per jaar een
boekenpakket naar zoveel mogelijk Stations te
sturen: het Lente- en het Feestpakket.

✓ Benader familie, vrienden en kennissen.
✓ Plaats een oproep op Facebook of Twitter.
✓ Enthousiasmeer (lokale) bedrijven om een
boeken-inzamelactie onder de medewerkers te
organiseren.
✓ Vraag aan rommelmarkten om de overgebleven
boeken.
✓ Stimuleer ouders boeken terug te brengen.
✓ Benader lokale boekwinkels, bibliotheken etc.
Bekijk alle tips om boeken in te zamelen de site:
kinderzwerfboek.nl/voor-stations/boeken-inzamelen/

Lente- en Feestpakket
Twee keer per jaar probeert Kinderzwerfboek een
boekenpakket te sturen naar alle
KinderzwerfboekStations. Dat is een hele klus. Het
begint bij het benaderen van uitgeverijen om leuke
en nieuwe kinderboeken te doneren.
We geven met nadruk aan: we proberen! We zijn
afhankelijk van donaties en kunnen daarom geen
garanties geven!
Wat belangrijk is:
✓ Hou je email in de gaten, ook je spam!
✓ Geef een afleveradres op waar ook
’s avonds pakjes geleverd kunnen worden.
✓ Vanwege de kosten kunnen de pakketjes
maar één keer verstuurd worden.
✓ Op=op.

Vind alle KinderzwerfboekStations op
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…

4. Tips voor StationsChefs
Promotietips
Activiteiten organiseren
Een Station biedt mogelijkheden om
(lees)activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld:
✓ De Nationale Voorleesdagen
(januari-februari)
✓ NLdoet!
(maart)
✓ De Burendag
(september)
✓ Nationale Kinderzwerfboekdag.
(oktober)
✓ Kinderboekenweek
(oktober)

Zoek contact met een regio
Ambassadeur
Regio Ambassadeurs staan voor je klaar en
denken graag met je mee. Mail
stephanie@kinderzwerfboek.nl
voor de contactgegevens
van jouw ambassadeur.
Samen komen we verder!

Volg ons op

Kinderzwerfboek heeft een website met heel veel
informatie. Kijk daar regelmatig op. Vooral de pagina
Voor Stations is interessant. Je kunt er stickers
bestellen en er staan voorbeeld persberichten,
posters, vlaggetjes, banners.
Alles is vrij te gebruiken. Heb jij tips voor ons? Laat
het ons weten!
✓ Volg onze Facebookpagina. Op deze pagina
geven we informatie en inspiratie. Alles van
deze pagina mag je delen en gebruiken.
✓ Maak een Facebookpagina voor jouw
Station. Of haak aan bij een bestaande
Facebookpagina in jouw regio. Geef deze
informatie door aan
caroline@kinderzwerfboek.nl. Dan kan zij
ook weer volgen, delen en liken!
✓ Heb je leuke foto’s of organiseer je iets
leuks? Geef door aan Caroline. We delen het
graag! Let op bij foto’s: alleen als je
toestemming hebt van de ouders, in
verband met de wet op privacy!
✓ Waarschuwing: foto’s zomaar ergens van
internet afhalen en gebruiken voor jouw
pagina of website is vaak niet toegestaan.
Dit moet je altijd even controleren!
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Wat verwachten we van jou?
Bij Kinderzwerfboek werkt een klein en enthousiast team
dat graag met jou een succes maakt van jouw
KinderzwerfboekStation. We zijn heel blij met alle input en
enthousiasme van onze StationsChefs. Dus:
✓ Maak er wat leuks van!
✓ Volg ons op Facebook.
✓ Hou ons op de hoogte van veranderingen.
✓ Heb je leuke nieuwtjes, foto’s? Stuur ze op.
✓ Kunnen we ergens mee helpen? Neem contact
met ons op.

Website voor StationsChefs
De belangrijkste pagina voor jou:

www.kinderzwerfboek.nl/voor-stations/

