
TOELICHTING… PROJECT KINDERBOEKEN
DE ONTWIKKELING VAN HET EERSTE
KINDEREDUCATIECENTRUM IN
SURINAME….

PROJECT KINDERBOEKEN
STAP 1: DE ONTWIKKELING VAN 

SURINAME….

De EERSTE STAP is een erg belangrijk
moment. Voor het eerst op beide benen
staan is voor elke peuter het momentp
dat de wereld voor hem open gaat en de
grote ontdekkingstocht kan beginnen.
Het Kinderboeken Festival zal met beide
benen op haar eigen locatie staan en nup g
alleen maar mooie dingen meemaken
tezamenmet de jeugd van Suriname.

De LOCATIE is aan de Radiolaan in de
Cultuurtuin van Paramaribo tegenover
de Botanische tuin. Kenmerkend voor de
omgeving is de rust, de vele groene
bomen en de vele sportendemensen.
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Een groot stuk gebied van circa 1200m2
zal worden ontbost om gebruikt te
worden voor het creëren van een
openveld en het plaatsen van een
PREFAB KANTOORUNIT waar de
administratie van het Kinderboeken
Festival zal worden gehuisvest.

Op een groot deel van het terrein, het
openveld, zullen op bepaalde tijden
TENTEN worden geplaatst waar
scholieren en overige geïnteresseerde
jeugdigen tijdelijk VOORLEESDAGEN
kunnen meemaken en gestimuleerd
kunnen worden om een goed boek te
lezen.

De eerste stap zal ongeveer 1 MAAND
duren. In deze stap zal er primair op de
doelstelling van het Kinderboeken
Festival gefocust worden . De volgende
stappen zal de omgeving kindvrien‐
delijker gemaakt worden en de diverse
voorzieningen gerealiseerd tot het
eindresultaat bereik wordt.

Vanaf het begin van het project zal er
rekening worden gehouden met de al
aanwezige vegetatie. Deze zal zo veel als
mogelijk worden meegenomen met de te
realiseren plannen. Uiteindelijk moet er
een kindvriendelijke groene omgeving
ontstaan die de jeugd van Paramaribo en
de districten moet uitnodigen om een
bezoek te brengen om op een prettige

i i f i k ij hmanier informatie te verkrijgen hoe
leerrijk en interessant het is een goed
boek te lezen.
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