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Voorwoord 

In opdracht van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname draagt de Stichting 

Projekten Christelijk Onderwijs Suriname de verantwoordelijkheid m.b.t. de uitvoering van het 

meerjarenprogramma Kinderboekenfestival 2014-2016.  

Vanuit de verantwoordelijkheid van de Stichting Projekten wordt u een verslag van het 

Kinderboekenfestival 2016 aangeboden. In dit inhoudelijke verslag zijn een aantal feitelijke 

gegevens verzameld, met ondersteuning van foto’s, tabellen en grafieken, die een beknopte 

weergave geven van de activiteiten en resultaten van de Kinderboekenfestivals in 2016. Voor 

dagverslagen, foto- en filmreportages verwijzen wij u naar onze website:  

www.kinderboekenfestival.org. Het financieel verslag wordt in een apart document 

gepresenteerd. 

 

Er zijn veel organisaties en personen, in binnen- en buitenland, die ons hebben ondersteund in 

de voorbereiding en de uitvoering van het KBF. Die bijdragen hebben ons op diverse manieren 

bereikt: financieel, materiaal, menskracht en deskundigheid. Hoewel er in dit verslag geen 

personen en instanties worden genoemd, zijn we blij geweest met elke bijdrage en zeggen we u 

van harte dank!  

 

In het afgelopen jaar heeft het Kinderboekenfestival afscheid moeten nemen van 2 ‘stonfutus’, 

de heer Henk Wassink en mevrouw Els Moor. Ter nagedachtenis van deze bijzondere personen, 

die op een speciale manier de afgelopen jaren hun bijdrage hebben geleverd, het onderstaande 

gedicht. 

Veel leesplezier toegewenst! 

Het goede boek- 
Je kunt het zomaar kopen. 
Je neemt het mee, 
je zet het in een kast. 
Het zal je nimmer  
voor de voeten lopen. 
Maar legt, zodra je wilt, 
een wereld open.  
En daarin ben je dan zijn eregast.

http://www.kinderboekenfestival.org/
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Inleiding 
 
Het Kinderboekenfestival (KBF) is een leesbevorderingsproject, waarbij het ervaren van 
leesplezier centraal staat. Het KBF is een nationaal evenement, een feest rondom boeken en een 
thema voor alle kinderen in Suriname. Elk thema wordt in een meerjarenprogramma van 3 jaren 
uitgewerkt. Alle districten moeten worden aangedaan, vandaar dat gepland is om per jaar 
steeds Paramaribo en 3 andere districten te bezoeken met het KBF. Met deze strategie zijn in de 
3 jaren van het meerjarenprogramma alle districten en zoveel mogelijk kinderen in Suriname 
bereikt.  
 
Om de gewenste resultaten te behalen worden tijdens elk festival verschillende 
activiteitenstands opgezet; activiteiten met voorlezen, lezen, van lezen naar doen (creatieve 
verwerking) en praten over het gelezene (thema-gericht) vormen de rode draad. Ook de verkoop 
van nieuwe en tweedehandse boeken vindt plaats en worden er (boek)presentaties rondom het 
thema gedaan. Bovendien worden buitenlandse schrijvers gevraagd te participeren. 
 
In 2014 is een nieuw meerjarenprogramma van start gegaan dat loopt tot en met 2016. De 
periode van uitvoering van het KBF 2016 liep van augustus 2015 tot en met juli 2016; 
voorbereiding en implementatie van activiteiten in het voortraject, de hoogtepunten en het 
natraject van de festivals. In oktober 2015 werd het KBF 2016 gelauncht op de Dothschool, een 
van de groene scholen in Paramaribo.  
 
Voor 2016 was gepland om 4 festivals te organiseren op 4 verschillende locaties in Suriname, 
namelijk:  

 
Met deze planning, in het derde jaar van het thema, zouden de laatste districten worden 

aangedaan met het thema ‘ Groeien’. In de uitvoering bleek deze planning echter niet haalbaar, 

vanwege o.a. de precaire economische situatie in Suriname. Het KBF Coronie is teruggebracht 

naar een eendaags festival op 11 februari en het KBF Paramaribo (van 29 februari tot en met 5 

maart) is in logistieke opzet met ongeveer een derde verkleind (niet 100 maar 57 stands). KBF 

Commewijne en Sipaliwini zijn uiteindelijk door het bestuur van de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname uitgesteld naar 2017. 
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1. Algemeen  
Slagzin 2016: Suriname zal groeien door aandacht voor groen, als 

jij en ik meegroeien, lezen en doen! 

Suriname is één van de landen met heel veel groen, namelijk het 

tropisch regenwoud. Suriname heeft zoveel groen, dat we eigenlijk 

erg ‘rijk’ zijn als land, want groen is goed is voor de gezondheid van 

de mens. De hele wereld heeft op dit moment behoefte aan groen. 

We moeten de groene rijkdom van Suriname goed bewaken, dan 

groeien we mee!  

 

Aan de hand van bovenstaande slagzin is het derde vers van het 

themalied ontwikkeld (zie kader links). Ook dit deel is in de studio 

opgenomen met ondersteuning van het kinderkoor van de St. 

Stephanusschool. 

 

De launch 

De launch van KBF 2016 is geweest op 11 oktober 2015 op de 

Dothschool. De leerlingen en het schoolteam hebben samen met 

de uitvoerende organisatie, de Stichting Projekten, invulling 

gegeven aan het programma van die ochtend. Ook is hier de 

launch geweest van een ‘boekplezier’ app. Deze app moest nog 

verder ontwikkeld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBF themalied

 
Groeien 

Heel ons leven is ‘groeien’. 

Kijk eens goed om je heen! 

Wat is nodig om op te groeien? 

Je bent niet alleen! 

Boeken, daar groei je mee op! 

Groeien, met lezen aan top!  

  

Weet je hoe je kan bloeien? 

Leef met anderen mee. 

Leer om naar elkaar toe te 

groeien: een prachtig idee! 

Boeken: daar bloei je van op! 

Bloeien: met lezen aan top! 

 

Ons geliefd Suriname,  

land van water en groen, 

heeft potentie om uit te 

groeien  

tot land van miljoen 

boeken, met aandacht voor 

groen, 

groeien, productie en doen!  
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KBF promo tijdens de jaarbeurs 

In de laatste week van november 2015 hebben de laatste 

voorbereidingen plaatsgevonden voor de samenwerking van KBF 

met Fablab en Ecois. Deze samenwerking was i.v.m. de festivals 

van 2016, waarbij Fablab activiteiten wilde gaan uitvoeren m.b.t. 

technische ‘experimenten’. Voor de jaarbeurs 2015 zijn SPI 

studenten klaargemaakt om de activiteiten tijdens de jaarbeurs te 

doen met de bezoekers. De activiteiten vonden plaats in de ruimte 

van het Fablab in de KKF hal. Hierbij werden de kinderen (en 

volwassenen) m.b.v. de activiteiten en flyers warm gemaakt en 

uitgenodigd voor het KBF 2016.  

 

KBF wedstrijden 

De KBF wedstrijden zijn een belangrijke manier om de scholen/kinderen voor te bereiden op het 

festival. Door te participeren aan wedstrijden zijn de kinderen actief bezig met het thema. Ze 

moeten daarover lezen, nadenken, met elkaar/anderen praten en hun talenten inzetten. 

 

Festivalactiviteiten 

Op het festival worden de verschillende activiteiten uitgevoerd. De stands zijn opgedeeld naar 

doelgroep en soort activiteit. De activiteiten op het Kinderboekenfestival zijn divers, maar 

worden in drie categorieën geplaatst: een leesactiviteit, een activiteit rondom het thema en een 

creatieve verwerkingsopdracht. 

Daarnaast zijn er massa- of extra activiteiten zoals: schilderen, dans/muziek, film, spelen en 

poppenkast. Het aantal activiteitenstands wordt afgestemd op de doelgroep. Het aantal scholen 

en leerlingen dat deelneemt speelt hierbij een belangrijke rol. 
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2. Kinderboekenfestival Coronie 
 

In 2008 is er voor het eerst een KBF in het district Coronie gehouden en daarna heeft Coronie 

nooit meer een KBF gehad! Terwijl het district Marowijne in de afgelopen 15 jaar al vijf keren 

een KBF heeft gehad en de districten Nickerie, Saramacca en Brokopondo al vier maal, was al 

heel lang geleden gepland dat Coronie na 8 jaren weer eens aan de beurt was voor een KBF en 

wel voor de eerste keer in dit meerjarenprogramma met als thema ‘groeien’!  

 

In voorbereiding op het gesprek met de districtscommissaris (dc) van Coronie, zijn enkele 

personen van Coronie gecontact om hun medewerking te verlenen bij het organiseren van het 

KBF Coronie. Bij het eerste gesprek met de dc zijn deze personen aangesteld als leden van de 

werkgroep en is de werkgroep geïnstalleerd door de dc. De werkgroep KBF Coronie bestaat uit 

de dames M. Cruden, A. Rigters, J. Wielzen, G. Tolud en de heer E. Boldewijn.  

 

 
KBF werkgroep Coronie: E. Boldewijn, G. tolud, J. Wielzen, M. Cruden, A. Rigters  samen met  dc A. Ramdhanie  

 

Hoewel de donaties en subsidies voor een drie dagen durend festival uitbleven, was het voor 

districtsbestuur en bewoners van Coronie niet te verdedigen dat het geplande KBF 2016 door 

omstandigheden helemaal niet door zou gaan! Besloten werd daarom een eendaags KBF te 

organiseren met ondersteuning van districtscommissaris Ramdhanie, de geïnstalleerde 

werkgroep en DNA lid R. Tarnadi. Als locatie voor KBF Coronie werd de Salemschool gekozen, 

dat ligt in het laatste deel van Coronie, zodat de bezoekers van het aangrenzend ressort 

Wageningen het KBF Coronie gemakkelijker zouden kunnen bereiken. 

 

Op 11 februari 2016 is een eendaags festival georganiseerd. Een team van 6 personen vertrok 

een dag van tevoren vanuit Paramaribo om samen met de werkgroep alles klaar te krijgen.  
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De werkgroep heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd in de voorbereiding van de 

wedstrijden en met het klaarmaken van de gekozen locatie voor het festival.  

 

Grote schoonmaak- en opruimwerkzaamheden zijn 

op de dag voor het festival gedaan met 

ondersteuning van verschillende personen en 

instanties; leden van het commissariaat, Korps 

Brandweer Suriname hebben ook meegeholpen om 

het terrein en de lokalen schoon en veilig te maken. 

  

De oude klaslokalen van de Salemschool zijn ook 

gebruikt om activiteiten te doen. Deze klaslokalen 

waren in vervallen toestand, omdat de school er 

geen gebruik van maakte, en moesten eerst goed 

schoongemaakt worden.      

Daarnaast is het terrein ook aangepakt: er is 

gemaaid, omgevallen bomen en overig vuil en 

steenresten zijn verwijderd.    
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2.1 Wedstrijden  

De wedstrijdonderdelen van het KBF Coronie waren: tekenen, declamatie, zang. Deelnemers zijn 

begeleid door gespecialiseerde lokale mensen. Voor het festival is geen voorronde gehouden 

voor de onderdelen zang en declamatie, maar een vorm van generale, waarbij feedback is 

gegeven aan de leerlingen. Op die dag was er ook een workshop voor het onderdeel tekenen. 

Dit heeft plaatsgevonden op donderdag 04 februari 2016 te Totness. De wedstrijd en 

prijsuitreiking vonden plaats op 11 februari op het KBF. Het totaal aantal leerlingen dat heeft 

geparticipeerd aan de wedstrijden is 94. Hieronder een overzicht van de deelname aan de KBF 

wedstrijden.  

 

Tabel 2.1.1: overzicht wedstrijd deelname KBF Coronie 

Wedstrijdonderdeel  Aantal scholen Aantal leerlingen 

Zang  4 50 

Declamatie 4 7 

Tekenen 4 40 
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2.2 Activiteiten op het festival  

Het aantal activiteitenstands was 12. Voor de onderbouw zijn 3 stands ingericht, elk met een 

ander onderwerp. In elke stand werden rondom het gekozen verhaal verschillende activiteiten 

gedaan: voorlezen, knutselen, spel/zang. Activiteiten voor midden- en bovenbouw zijn 

gecombineerd en daarvoor waren er 9 stands. Daarnaast waren er 4 stands voor de massa-

activiteiten. Op de mulo/lbo scholen is een team geweest om o.a. film en vertellingen te doen. 

 

Alle stands waren in lokalen van de Salemschool. De aanwezige standhouders hebben zich 

allemaal goed weten aan te passen aan de opzet. Activiteiten zijn goed ontvangen door de 

scholieren en de leerkrachten. 

 

2.3 Bereik van de doelgroep 

Het Kinderboekenfestival te Coronie heeft 100 % participatie gehad van de scholen in Coronie: 4 

basisscholen. De 2 VOJ scholen in Coronie hebben een speciaal programma aangeboden gehad; 

een team heeft de scholen bezocht om ter plekke activiteiten rondom het thema en boeken uit 

te voeren.  

 
Tabel 2.3.1: aantal leerlingen in het scholenprogramma op festivallocatie 

  Totaal per doelgroep 

OB 99 

MB 149 

BB 232 

Totaal  480 
 
OB= peuters, kleuters, MB= leerjaar 3 tot en met 5, BB= leerjaar 6 tot en met 8  
 
Grafiek 2.3.1: overzicht aantal leerlingen in het scholenprogramma  

 

 

0

50

100

150

200

250

OB MB BB



11 
 
Evaluatieverslag Kinderboekenfestival 2016  

 

3. Kinderboekenfestival Paramaribo 
 

Het Kinderboekenfestival te Paramaribo is gehouden van maandag 29 februari tot en met 

zaterdag 05 maart 2016 op het KKF beursterrein. Dit festival was de 44e editie van het 

Kinderboekenfestival. De voorbereidingen met de scholen, de standhouders en andere 

betrokkenen zijn gestart in november 2015. Naast de scholenregistratie worden ook scholen/ 

leerlingen geselecteerd voor de verschillende onderdelen van de officiële opening; de 

presentatoren, het zangkoor en de dansgroep. De officiële opening werd gedaan met 

ondersteuning van leerlingen van de Dothschool.  

 

3.1 Wedstrijden  

 

De wedstrijdonderdelen van KBF Paramaribo waren: tekenen, zang en declamatie. Aan de 

tekenworkshop hebben 9 scholen meegedaan, waarvan 18 leerlingen van de onderbouw en 20 

bovenbouw leerlingen. 

 

Vanwege de geringe interesse en deelname van de scholen m.b.t. de andere 

wedstrijdonderdelen, is besloten een dag op het KBF uit te trekken voor presentaties van de 

groepen die zich wel hebben voorbereid. De zang- en declamatiepresentaties waren bij de 

afsluiting van KBF Paramaribo, op zaterdag 5 maart: OS Hanna’s Lust met zang (12 leerlingen), 

OS Peu Et Contant met declamatie (2 leerlingen) en de kinderen van Stuka Prisiri. Om deze 

afsluiting compleet te maken, zijn de kampioenen van Coronie uitgenodigd voor een presentatie. 
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3.2 Activiteiten op het festival 
 

Het aantal activiteitenstands op KBF Paramaribo bedroeg 57: 21 onderbouw en 36 midden- en 

bovenbouw stands. De 21 stands van de onderbouw waren gedurende de hele festivalweek voor 

deze doelgroep beschikbaar. Voor de midden- en bovenbouw stands was de indeling iets anders. 

Van maandag tot en met woensdag waren er 36 stands voor de middenbouw. Deze zelfde 

stands waren op donderdag en vrijdag, in het scholenprogramma, gevuld met bovenbouw 

activiteiten. Er waren hiernaast nog 5 massa activiteiten uitgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 02 maart: Groen  

Maandag 29 februari : Suriname 
17.00 uur:  Officiële opening KBF  

17.30 uur:  Poppenkast 

18.00 uur: Film 

19.00 uur: Rondleiding 

17.30 uur:  Poppenkast 

18.00uur: Film 

PROGRAMMA   
KINDERBOEKENFESTIVA

10.00 uur: Familiespeurtocht 
10.00 uur /12.00 uur/ 15.00uur:    
                    Poppenkast 
18.00 uur: afsluiting met presentaties van: 
Stuka Prisiri, kampioenen van Coronie,  
kampioenen van Paramaribo  

Scholenprogramma 

Elke dag van 8.00 – 13.00 uur 

Donderdag 03 maart: Miljoenen 

Vrijdag 04 maart: Productie 

Zaterdag 05 maart: Doen! 

17.30 uur:  Poppenkast 

18.00 uur: Film 

Dinsdag 01 maart: Water 

17.00 uur: Poppenkast 

18.00 uur:  Film 

17.30 uur:  Poppenkast 

18.00 uur:  Film 
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Door de stand van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname is op de KBF 

themadagen extra aandacht besteed aan de thema’s d.m.v. filmpresentaties over Centraal 

Suriname Natuurreservaat, Mangrovebossen, goudproductie, olieproductie, waterrijkdommen 

beschikbaar gesteld door Staatsolie, I am Gold Rosebel Goldmines, SCF.   

 

De Nationale Voorlees- en verteldag op vrijdag 4 maart 

In 2016 viel deze dag op de voorlaatste dag van het KBF Paramaribo. In het kader hiervan 

hebben we voor het ochtendprogramma bekende Surinamers gevraagd om te komen voorlezen: 

dhr. S. Proeve, mevr. V. Dollart-Derby, mevr. K. Refos en dhr. J. Van Charante.  
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3.3 Bereik van de doelgroep 

Het KBF Paramaribo biedt binnen het scholenprogramma in de ochtend, van maandag tot en 

met vrijdag, ruimte voor een beperkt aantal scholen/klassen. Er konden per ochtend maximaal 

3.420 leerlingen participeren; 1.260 bij de onderbouw en maximaal 2.160 bij de midden-/ 

bovenbouw. Elke groep/ klas van ongeveer 30 leerlingen had minimaal 1 begeleider/ leerkracht. 

Op KBF Paramaribo hebben totaal 14.526 geregistreerde leerlingen van de basisschool (leerjaar 

1 tot en met 8) en peuterscholen het festival bezocht binnen het scholenprogramma. Het aantal 

leerkrachten is niet geregistreerd, maar kan geschat worden op 500.  

Hieronder twee tabellen die een overzicht bieden van het aantal geregistreerde bezoekers van 

het KBF binnen het scholenprogramma. 

 

Toelichting op tabellen 

Peuters/crèches is de doelgroep van 2- en 3-jarigen. Kleuters zijn de leerlingen van de leerjaren 

1 en 2. In de tabel staat dd 1 voor het 1e dagdeel van het scholenprogramma, dat liep elke 

ochtend van 8.30 – 10.00 uur. Dagdeel 2 (dd 2) liep van 10.00 uur – 11.30 uur. De aangegeven 

tijden zijn de periodes waarin een reeks vastgestelde activiteiten kan worden gedaan. Daarnaast 

was de groep vrij te verpozen en deel te nemen aan de massa activiteiten tot 13.00 uur. 

 
Tabel 3.3.1: een overzicht van het aantal leerlingen in het scholenprogramma van maandag tot en met woensdag 
 

 Deelname van  maandag 
29 februari  

  
dinsdag 1 

maart   
  

woensdag 
2 maart   

  
Onderbouw en 

Middenbouw 
aantal  

scholen  
aantal  

leerlingen  
aantal  

scholen  
aantal  

leerlingen  
aantal  

scholen  
aantal  

leerlingen  

Peuters/crèches dd 1 
1 50 6 119 7 128 

Peuters /crèches dd 2  
1 22  0 0  1 15 

 Kleuters dd 1 
9 405 6 388 6 377 

 Kleuters dd 2 
8 418 8 594 7 534 

 Leerj 3,4,5 dd 1 
16 971 17 970 13 801 

 Leerj 3,4,5 dd 2 
14 925 13 949 11 1.046 

Totaal 
49 2.791 50 3.020 45 2.901 
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Tabel 3.3.2: een overzicht van het aantal leerlingen in het scholenprogramma van woensdag tot en met vrijdag 
 

 Deelname van  donderdag 
3 maart   

  
vrijdag 4 

maart  
  

Onderbouw en 

Bovenbouw 
aantal  

scholen  
aantal  
leerlingen  

aantal  
scholen  

aantal  
leerlingen  

Peuters/crèches dd 1 
7 147 1 20 

Peuters/crèches dd 2  
0  0  0  0  

Kleuters dd 1 
4 162 6 428 

Kleuters dd 2 
7 601 7 511 

Leerj 6,7,8 dd 1 
15 917 14 920 

Leerj ,6,7,8 dd 2 
10 1.054 14 1.054 

Totaal 
43 2.881 42 2.933 

 

Ook op dag 6 van KBF Paramaribo, zaterdag 5 maart (geen schooldag), zijn een aantal groepen 

en scholen naar het festival geweest. Op zaterdag hebben, naast de overige bezoekers, ongeveer 

480 geregistreerde leerlingen het KBF bezocht; leerlingen van 2 basisscholen uit Paramaribo, 

leerlingen uit Coronie, crèches, kindertehuizen, padvindersgroepen, kinderen van Stuka Prisiri en 

andere kinderclubs. 

Grafiek 3.3.1: overzicht van deelname aantal leerlingen OB, MB en BB aan KBF 2016 Paramaribo 
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OB= peuters, kleuters, MB= leerjaar 3 tot en met 5, BB= leerjaar 6 tot en met 8 

 

Opmerkelijk is dat op geen enkele dag het maximale aantal van 3.420 leerlingen is behaald. Een 

mogelijke oorzaak ligt in het aantal kinderen dat zich per kaart heeft geregistreerd of 

aangemeld. Bijvoorbeeld: per kaart kunnen maximaal 30 leerlingen worden aangemeld, maar de 

groepen die zich hebben aangemeld hebben een bezetting per kaart van tussen de 60% en 90%. 

Dit heeft uiteindelijk weerslag op de totalen die per dag gehaald zijn. De totalen per dag liggen 

gemiddeld rond de 2.900 leerlingen per dag. 

Er zitten grote verschillen in de totalen per dag bij de OB. Een belangrijke factor hierbij is het 

verschil in de grootte van de groepen. 
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4 Organisatie en uitvoering 
 

In de uitvoering van het KBF wordt er steeds rekening gehouden met de beschikbaarheid van 

drie belangrijke factoren: middelen (financieel), materiaal en menskracht. Eerder in dit verslag is 

al aan de orde gekomen dat de financiële middelen niet toereikend waren voor de uitvoering 

van het KBF 2016 volgens planning. M.b.t. materiaal is een groot beroep gedaan op de 

creativiteit van medewerkers en standhouders. Een positief effect hiervan is dat er ook veel is 

gelet op het milieuaspect: minder afval, meer hergebruik.  

 

4.1 Standhouders, vrijwilligers en studenten 

Op het Kinderboekenfestival wordt ongeveer 85% van de menskracht ingezet als standhouders. 

Hieronder vallen meestal ook de studenten en vrijwilligers. Er zijn enkele gevallen waarbij 

studenten en vrijwilligers deel uitmaken van het logistieke of organiserende team.  

Standhouders: medewerkers van externe organisaties, studenten van de Openbare 

Nijverheidsschool, Surinaams Pedagogisch Instituut, Christelijk Pedagogisch Instituut en 

stagiaires vanuit Nederland en België. 

 
Voor de uitvoering van het 

KBF Coronie hebben 33 

standhouders, 6 medewerkers 

van de Stichting Projekten en 

ongeveer 10 personen van het 

districtscommissariaat hun 

krachten gegeven. Meer dan 

95 % van de standhouders is 

meegereisd met door 

Stichting Projekten 

georganiseerd vervoer vanuit 

Paramaribo. De organisatie heeft voor voeding gezorgd gedurende de dag. Meer dan een derde 

deel van de standhouders bestaat uit personen van externe organisaties. Een ander groot deel, 

ongeveer 30%, bestaat uit studenten. 
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Om het festival in Paramaribo gedurende die week te kunnen uitvoeren, waren ongeveer 145 

medewerkers per dag aanwezig op het KKF terrein. Meer dan de helft van dit aantal was 

afkomstig van verschillende organisaties en bedrijven. 

In de stands van de onderbouw stonden studenten van de Nijverheidsschool, het SPI en enkele 

externe mensen, onder andere uit Nederland. Alle standhouders waren elke dag aanwezig in de 

ochtenduren. Enkele waren niet aanwezig in de avonduren. 

In de middaguren waren de stands van de onderbouw gesloten door gebrek aan publiek uit de 

doelgroep. De standhouders uit de onderbouw zijn geaccommodeerd in leegstaande stands van 

de midden-/ bovenbouw. 

 
 

4.2 Evaluatie met standhouders 

 
Op 30 maart is een evaluatiebijeenkomst georganiseerd. De standhouders die hebben 

geparticipeerd aan het KBF Paramaribo zijn hiervoor uitgenodigd. In totaal waren 12 stands/ 

activiteiten vertegenwoordigd. 

De kernvraag voor de evaluatie luidde: behaalt het Kinderboekenfestival in deze opzet zijn 

doelstelling? Doelstelling: lezen bevorderen voor alle kinderen in Suriname. Er zijn hierop 

verschillende reacties gegeven. Hieronder zijn enkele reacties kort weergegeven: 

  In de ochtend is de organisatie strak en het is druk. Er zijn constant groepen. Het is 

duidelijk dat de kinderen het erg leuk vinden dat ze iets kunnen doen.  

 Het ochtendprogramma is goed, omdat je in een keer veel mensen bereikt. Middagen 

lijken op verloren tijd en inspanning, vooral voor vrijwilligers. 

 Er moet goed gelet worden op de inhoud van de activiteit van de stand, ook m.b.t 

logistieke zaken zoals het geluidsniveau. 

 In de beginjaren van het KBF waren scholen en leerkrachten goed betrokken bij geheel. 

Het festival is gegroeid en die betrokkenheid is veel moeilijker te behalen. Er wordt 

benadrukt dat leerkrachten meer betrokken moeten worden, zodat ze iets meenemen 

naar het KBF én iets mee terug nemen naar school. 

 Leerkrachten moeten betrokken zijn bij de inhoud en de doelstelling van het KBF. 

 Eenmaal per jaar KBF voor scholen goed is. Ze kunnen er naartoe werken. Belangrijk is 

dat leerkrachten zich kunnen voorbereiden.  

 Aspect van leesbevordering raakt bij een aantal stands op de achtergrond, terwijl dat de 

kern moet zijn. 
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5 Conclusie 
 
In de voorbereiding naar het Kinderboekenfestival 2016 is tot op een bepaald punt uitgegaan 

van de volledige uitvoering, zoals gepland was in het meerjarenprogramma. Echter, doordat de 

financiële middelen niet toereikend waren, is er een hard, maar noodzakelijk, besluit genomen 

om de uitvoering in aangepaste vorm te doen. De gevolgen van dit besluit waren duidelijk 

zichtbaar. In de bovenstaande gegevens, gepresenteerd in hoofdstuk 2 en 3, blijkt dat de 

gevolgen van o.a. de halvering van KBF Paramaribo zijn geweest: minder KBF-standhouders 

konden participeren en minder scholen hebben kunnen deelnemen. Hierdoor zijn ook minder 

kinderen bereikt met de KBF-activiteiten en was de verkoop van boeken minder. Aan de hand 

hiervan kan gesteld worden dat de doelen van het KBF meerjarenprogramma niet volledig zijn 

behaald. 

In de evaluatie met de standhouders is naar 

voren gekomen dat het tijd is om het 

Kinderboekenfestival in een nieuw jasje te steken. 

Er moet, na grondig onderzoek over de opzet en 

uitvoering, een nieuwe strategie komen, waarbij 

de impact van de leesbevorderingsactiviteiten 

groter wordt. 

 

Daarnaast heeft het Kinderboekenfestival 

dringend behoefte aan structurele 

samenwerkingsverbanden, die een bijdrage 

leveren aan het waarborgen van de kwaliteit en 

de mogelijkheden van het KBF.  

 

Het is duidelijk dat het Kinderboekenfestival mooie resultaten behaalt en voortgang moet blijven 

hebben; kinderen en volwassenen kijken ernaar uit, er is in onze samenleving een grote 

behoefte aan zinvolle en plezierige verantwoorde evenementen voor kinderen/scholen. En zoals 

een van de standhouders tijdens de evaluatie heeft aangegeven: “We moeten niet vergeten dat 

de ontwikkeling van het kind, ondanks allerlei problemen, centraal moet staan!” 

 

 

 

  


