
KINDER- EN JEUGDBOEKEN 

Zetf 'doen� m�t de lee�app 'Lees je wijs' ! 

D 
e Nationale Stichting Kinderboe
kenfestival (KBF) Suriname laat 
zich niet op z'n kop zitten door 
de 'precaire' situatie in het land. 

Op een feestelijke konmakandra werd 
afgelopen maandag 21 november in een 
zaal van TMIL * op de universiteit, in het 
bijzijn en met medewerking van leerlin
gen van de Dothschool, de minister van 
onderwijs, de directeur van sport- en 
. jeugdzaken en nog een aantal autoritei-
ten, een vernieuwende stap gezet in de 
activiteiten van het KBF: de leesapp 'Lees
je wijs, genoemd naar de uitgave van de 
stichting Projecten Christelijk Onderwijs 
uit 2008 waarin Els Moor haar voorliefde 
voor het Surinaamse kinderboek, haar 
bakru, kwijt kon. 
In een inspirerend welkomstwoord van 
voorzitter Sigmund Proeve van de stich
ting KBF geeft hij minister Peneux te ken
nen dat die niet met rust gelaten zal wor
den, want 'wij laten de kinderen niet in de 
steek!' Daarna legt secretaris Agnes Rit-

feld uit dat de lancering van de leesapp 
plaatsvindt een dag na de Internationale 
Dag van de Rechten van het Kind en ze 
laat enkele kinderen ook vertellen over 
hun rechten en hun verantwoordelijkhe
den om die rechten te eerbiedigen. Heel 
goed! 
De directeur van TMIL vertelt enthousiast 
hoe hij aan het project heeft meegewerkt 
door het bundelen van mensen (OWC
ministerie, KBF, Telesur) en het beschik
baar stellen van de stagiaire Jonathan 

Tobi die de leesapp bouwde. 
De minister geeft aan dat het KBF bij hem 
prioriteit krijgt: 'President, geef mij een 
miljard voor onderwijs!' riep hij luid. ICT 
in het onderwijs, dat is dat ding! 'We 
hebben kritische mensen nodig om gro
tere doelen te halen'. 
En dan gaat het gebeuren: Jonathan Tobi 
vertelt over zijn stage en zijn werk aan de 
app, legt uit hoe het in zijn werk gaat, dat 
kinderen niet hoeven te betalen voor een 
abonnernent, maar de scholen wel. Ten
slotte opent voorzitter Proeve samen met 
twee kinderen de Demo: de leesapp 'Lees 
je wijs' is een feit! 
Een mooie, goed georganiseerde en 
oeregisseerde ochtend! 
'Boeken, daar groei je mee op', was het 
lied de afgelopen jaren op het KBF. Oat 
wordt: ' ... .iPads daar groei je mee op!' 
[Christine F. Samsom) 
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