
Paramaribo, 31 maart 2016 
 
Aan de Vrienden van het Kinderboekenfestival 
en allen die beeldmateriaal beschikbaar gesteld 
hebben ten behoeve van de KBF-activiteitenstand 
 
 
Beste vrienden, 
 
Het Kinderboekenfestival Paramaribo, dat van maandag 29 februari tot en met 
zaterdag 5 maart 2016 op het KKF Jaarbeurscomplex werd georganiseerd, is 
succesvol verlopen. 
 
Wij wensen u hierbij van harte te bedanken voor uw bijdrage in de vorm van 
beeldmateriaal dat u beschikbaar hebt gesteld ten behoeve van de activiteiten in de 
stand van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival. De activiteiten zijn door uw 
ondersteuning goed tot hun recht gekomen en de bezoekers, zowel kinderen als 
volwassenen, hebben er hun voordeel mee kunnen doen!  
 
De activiteiten in de KBF-stand, B 29, waren gericht op de namen van de dagen van 
het Kinderboekenfestival, hetgeen in documentaires en boeken werd uitgebeeld. 
Van maandag tot en met zaterdag beleefden wij aan de hand van vers 3 van het 
themalied Surinamedag, Waterdag, Groene dag, Miljoenendag, Productiedag en 
Doe dag!  
 
Maandag 29 februari was Surinamedag: de rijkdom van Suriname aan culturen 
werd belicht. 
Dinsdag 1 maart noemden we Waterdag: de rijkdom van Suriname aan 
zoetwaterbronnen stond centraal. 
Woensdag 2 maart heette Groene dag: de rijkdom van Suriname aan tropisch 
regenwoud hebben we gepropageerd. 
Donderdag 3 maart werd Miljoenendag: de rijkdom van Suriname aan normen en 
waarden om onze bodemschatten goed te beheren werd besproken en beschreven.   
Vrijdag maakten we tot Productiedag: de rijkdom van Suriname aan 
productiemogelijkheden werd uitgebeeld.  
Zaterdag 5 maart was Doe dag: de rijkdom van Suriname aan ondernemingen 
werd in praktijk gebracht!  
 
We hopen samen met u bereikt te hebben dat de liefde voor Suriname een 
waardige plek krijgt in het leven van alle bezoekers! 
Hierbij krijgt u van ons een beeldverslag van de activiteiten in de stand van de 
Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival, 
 
 
Agnes Ritfeld, Secretaris 



FOTOVERSLAG ACTIVITEITENSTAND VAN HET BESTUUR  
NATIONALE STICHTING KINDERBOEKENFESTIVAL SURINAME 

KBF PARAMARIBO 29 FEBRUARI – 5 MAART 2016 
 

   
           Maandag ‘Suriname dag’    Vertelling over de  Inheemse cultuur 
 
 

   
        Muziek en zang uit de Surinaamse cultuur             Uitreiking van boeken voor de bib 
 
 

   
             Dinsdag ‘ Waterdag,    Beelden over water 



     
                  Water in flessen     Boeken over water 
 
 

     
                Woensdag ‘Groene dag’   Beelden over het tropisch regenwoud 
   
 
    

      
            Donderdag ‘Miljoenendag’                                Groepswerk over normen en waarden 



  
  Miljoenendag was ook Voorleesdag    Notaris Vera Dollart-Derby leest voor 
 

   
            Vrijdag ‘Productiedag’          Productie e-boek van Marja Themen  op cd 
 
 

        
        Het uitknippen Sticker voor de cd             Het beplakken van de cd 
 
 



   
                Zaterdag ‘Doe dag’     Kinderen leren zelf koekjes bakken 
 

  
       Kinderen leren fruit smoothies maken  Veel belangstelling voor de doe-activiteiten 
 
 

  
          Textiele werkvormen op Doe dag            Kinderen leren tasjes maken 



    
       Onderneming Smoothies maken   Onderneming Koekjes bakken 
 
 

  
        Onderneming Textiel bewerken   Boeken voor bezoekers op Doe dag 
 
 

  
   Aanleren KBF Themalied ‘Ons geliefd Suriname’      KBF Voorzitter Proeve met een bezoekersgroep  


