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Inleiding 

 

Na het laatste Kinderboekenfestival georganiseerd door de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname van 29 februari tot en met 5 maart 2016 in 

Paramaribo en uitgevoerd door Stichting Projekten Christelijk Onderwijs 

Suriname, kwam er een definitief einde aan de nauwe samenwerking met deze 

uitvoerende organisatie. De meeste stakeholders wisten tot op dat moment niet 

dat er twee organisaties bij dit mega evenement betrokken waren, omdat 

dezelfde bestuursleden van Stichting Kinderboekenfestival, die de 

opdrachtgevers waren tegelijk ook directieleden van Stichting Projekten waren, 

die de uitvoering in handen hadden.  

 

Tot een landelijk Kinderboekenfestival is het vanaf 2017 niet meer gekomen, 

maar wel zijn er door Stichting Kinderboekenfestival sindsdien diverse 

leesbevorderende activiteiten ontplooid, waaronder het verder ontwikkelen van 

de mobiele leesapplicatie ‘Lees je wijs’, het organiseren van Kinderboekendagen, 

voorleesactiviteiten, projectontwikkeling Kindereducatiecentrum en boekverkoop.  

 

Het KBF- bestuur is in 2017 op de volgende data in vergadering bijeengekomen: 

15 februari 2017 om 13.00 uur op het NBBM-kantoor; 

21 juni 2017 om 13.00 uur op het NBBM-kantoor; 

10 juli 2017 0m 13,00 uur op het NBBM-kantoor. 

 

In dit jaarverslag laten wij enkele activiteiten de revue passeren, terwijl op de 

Kinderboekenfestivalwebsite uitgebreide verslagen te lezen zijn over: 

1. In Memoriam Guno Maurits Meye; geplaatst op 14 juli 2017 

2. Cultuurtuin verandert niet in festivalterrein voor kinderen; geplaatst op 

14 juli 2017 

3. Televisieploeg ‘De Boekenbaas’ bezoekt Kinderboekendag Dothschool; 

geplaatst op 19 oktober 2017 

4. Meertalig Kinderboek ‘Pelifant en Olikaan’ uit Curaçao verkrijgbaar; geplaatst 

op 19 oktober 2017 

5. Bespreking Kinderboeken; geplaatst op 19 oktober 2017 

6. Boekbespreking: Hoe Mijn Mama´ haar Oude naam weer Nieuw werd; 

geplaatst op 19 oktober 2017 

7. Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname viert derde lustrum; 

geplaatst op 13 december 2017 

 

 

 

Paramaribo, januari 2018 

 

Agnes Ritfeld 
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   WIJZIGING NAAMBORD KINDEREDUCATIECENTRUM CULTUURTUIN        

      
Wijziging Naambord Kindereducatiecentrum   Oriëntatiebezoek vrijwilliger Wanda Gloude         

                         
               Terreinoriëntatie    KBF-terrein in de Cultuurtuin 

    
       De natte en droge omgeving                          Flora en fauna  

    
 Vegetatie KBF terrein Cultuurtuinlaan             Huidige terreinsituatie KEC 
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INVENTARISATIE BOEKEN IN DE CONTAINER 

De inventarisatie van kinderboeken in de container op het voormalig terrein van 

Stichting Projekten aan de Dokter Sophie Redmondstraat 172 (Johannes 

Raillardlaan, ingang Theologisch Seminarie en Jeugdcentrum) heeft 

plaatsgevonden op 3 maart 2017. We hebben na veel geduld, maar in goede 

afstemming met het bestuur van Stichting Projekten de sleutels van de container 

en de poort ontvangen en in samenwerking met Henry Delprado het 

inventarisatiewerk van de kinderboeken voltooid. De boekenvoorraad in de 

container is door het projectteam van Stichting Kinderboekenfestival volledig 

geteld. Er is van de boekenvoorraad inventarislijst opgesteld. De ondertekende 

verklaring van overdracht van de container met boeken door het bestuur van 

Stichting Projekten aan Stichting Kinderboekenfestival is ontvangen op 15 maart!  

   

   

     

   Inventarisatie KBF kinderboeken in de container met medewerking van vrijwilligers   
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          BOEKVERKOOP STICHTING KINDERBOEKENFESTIVAL 

      
 Dyompo’s reis om de wereld   This is me with my own culture 

 

Om onze kinderboeken in de nabijheid van kinderen te brengen, zijn we in 2017 

begonnen met het aanbieden van de boeken aan verschillende boekwinkels in 

Suriname. Uit de boekenvoorraad werd op 30 maart 2017 een boekenpakket aan 

Accountant R. Ritfeld als dank voor beween diensten. Verder hebben gedurende 

het jaar 2017 op consignatiebasis de volgende boekverkopen plaatsgevonden: 

5 april 2017 Boekverkoop aan Dr. R. Kort/Health Control t.w.v. SRD   3.308,- 

11 mei 2017 Boekverkoop aan Winkel Sing Lelydorp t.w.v.       SRD      143,25 

27 nov. 2017 Boekverkoop aan Prodimex t.w.v.                       SRD      920,40 

27 nov. 2017 Boekverkoop aan M. Asgarali/E. Teunissen t.w.v. SRD   3.790,80   
 

   
 Duku, de geimzinnige munt   Tranen van moeder aarde  
 

De overige boekwinkels waar onze kinderboeken zijn aangeboden, zijn VACO, 

SANOUSCH BOOKS, BOEKHANDEL KASCO, FARANAZ LITERAIR en WARTECO, 

maar die hebben nog niet gereageerd op het aanbod. 
 

  
 Puppies verhaal     Aamaisa gaat op bezoek  
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KBF-Vrijwilligersbijeenkomst  

Op 30 maart 2017 heeft in de kantoorruimte van Agnes Ritfeld een bijeenkomst 

plaatsgevonden met vrijwilligers die te kennen hebben gegeven zich in de 

toekomst te willen inzetten voor activiteiten van Stichting Kinderboekenfestival. 

Er werd een powerpointpresentatie gehouden over het Kindereducatiecentrum in 

oprichting. Tot de lopende activiteiten behoren nog de mobiele leesapplicatie 

‘Lees je wijs’. Het ligt in de bedoeling alle door de stichting uitgegeven 

kinderboeken te digitaliseren en via de leesapp aan jongeren beschikbaar te 

stellen. De vervolgactiviteiten zijn dat er twee werkgroepen zullen worden 

ingesteld, waarvan één zich zal richten op de uitvoering van het project ’Mobiele 

Lessapp’ en de andere op het project ‘Kindereducatiecentrum’.  

     
Bijeenkomst voor KBF-vrijwilligers maart 2017    

 

Aanwezig waren Naomi, Astrid, Juella, Nathalie, Charline, Brian, Yvonne, Agnes, 

Wanda. Als alles volgens plan gaat kunnen we dit weekend de app testen. Hierbij 
alvast de link naar de test fase van de app: http://www.testtmil.sr/kbf/app 

via android telefoon of android tablet te benaderen. Astrid en Nathalie willen 

meekijken naar de app, de anderen ook. Astrid kan een lijst maken mogelijke 

sponsors Nederland. Brian kijkt welke mensen hij moet benaderen om de 

gedetineerden het terrein schoon te laten maken. Juella wil meekijken hoe ze 
structuur in alle plannen kan brengen. Charline wil zich buigen over 

fondswerving. Daarnaast sturen we een brochure rond, waarin we onze 

transformatiefase proberen uit te leggen als aanzet van een fondswervings- en 

marketingplan. We spraken we vandaag over werkgroepen maar we hebben nu 

ook echt menskracht nodig met praktische taken!  

Wat kunnen de nieuwe vrijwilligers doen? 
Leesapp: advertentiebeheer leesapp, lijstje mogelijke bedrijven maken die 

pagina in leesapp als advertentie kanaal zouden willen gebruiken, hen benaderen 

en bij akkoord pdf laten aanleveren, officiële facturen maken, sturen en opvolgen 

etc wat is een redelijk advertentie bedrag? 

- Persplan maken en uitvoeren lancering leesapp, persbericht, welk tv radio 
krant? (NB de plannen sinds november enigszins gewijzigd, geen abo’s, gratis te 

downloaden, wel minder boeken beschikbaar, daar is nog niemand van op de 

hoogte) en hierbij meteen vertellen over de veranderingen voor het festival 

-andere mogelijkheden bedenken hoe je met leesapp geld kan verdienen? 

-schrijven begeleidende brief voor de scholen over lancering leesapp  
Fondswerving: fondswervingsacties gaan uitwerken en uitbreiden en uitvoeren  

-marketing en pr plan gaan uitwerken en uitbreiden en uitvoeren (persplan 

maken kbf plannen, bij welke stappen informeren we wie, wie lichten we 

waarover in?; online promotie plan maken, uitwerken en uitvoeren (blijven 

http://www.testtmil.sr/kbf/app
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twitteren, facebook, website bijhouden , informeren over leesapp, over welk 
stadium, over toekomst kb , wat zijn we nu aan het doen, mooie foto’s bij 

mensen thuis maken, die de leesapp aan het tetsten zijn, moeder en kind, 

wekelijks twitteren en facebook en website bijhouden voorlopig) 

-hoe extra geld te verdienen met nieuw terrein? brainstormlijstje maken! 
 

Televisieploeg ‘De Boekenbaas’ bezoekt Kinderboekendag Dothschool 

In de maand juni 2017 bezocht een ploeg van het kindertelevisieprogramma ‘De 

Boekenbaas’ in Nederland gedurende 10 dagen Suriname. Het doel van hun 

bezoek was om opnamen over Surinaamse kinderen en kinderboeken te maken 

voor hun televisieprogramma. Via de auteur Cynthia McLeod werd het contact 

gelegd met het lid Agnes Ritfeld van het bestuur van de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname. Omdat er in de periode van het bezoek van de 

filmploeg aan Suriname geen reguliere kinderboekenactiviteiten gepland waren, 

maar wij het een positief idee vonden, hebben we speciaal voor de opnamen een 

Kinderboekendag op de Dothschool georganiseerd en wel op vrijdag 9 juni.     

Drie Surinaamse kinderboekenschrijvers, te weten Indra Hu, Hilli Arduin en 

Nowilia Tauwjoeram, alsook de RT specialist Yvonne Chase hebben op die dag 

creatieve lees- en vertelactiviteiten voor de verschillende klassen ontplooid en in 

de Mediatheek waar er een themahoek was ingericht. Kinderen met een speciaal 

talent op het gebied van gedichten of verhalen schrijven en illustreren moesten 

door ons worden opgespoord en er zijn ook afspraken door ons gemaakt voor 

filmopnamen bij Drukkerij Leo Victor waar veel van onze Surinaamse 

kinderboeken gedrukt worden. De filmploeg van ‘De Boekenbaas’ was zeer 

tevreden over de participatie van de leerlingen op deze kinderboekendag en het 

Televisieprogramma dat in Nederland werd uitgezonden is op You Tube te 

bekijken.  De 4 schrijvers storytellers ontplooiden in 4 lokalen activiteiten met de 

leerlingen. Stichting Kinderboekenfestival organiseerde  in de Mediatheek ook 

thema-activiteiten rondom het KBF-themalied ‘Ons geliefd Suriname’. 

Daarnaast mochten enkele leerlingen voor de camera over hun favoriete boek 
vertellen, te weten Wiltitia, klas 6, Rustevia, klas 6, Virgil Bommel, klas 5 

Tot slot werden eigen gemaakte illustraties, verhalen en gedichten van enkele 

leerlingen in beeld gebracht. Stichting KBF had ook een eigen cameraman 

ingehuurd om de activiteiten zelf vast te leggen. De reportage werd via het ATV 

nieuws uitgezonden. De buitenlandse filmploeg was zeer tevreden met de 
georganiseerde activiteiten. Het programma de Boekenbaas dat in Suriname 

werd opgenomen, was in juli op de Nederlandse televisie te zien.  

        
Filmploeg kindertelevisieprogramma ‘De Boekenbaas’ uit Nederland op bezoek  
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De filmploeg van het kindertelevisieprogramma ‘De Boekenbaas’ uit Nederland 
maakte een prachtige Boekenbaas-aflevering met filmopnamen op de R.E.C. 

Dothschool van de EBGS, die eind juni op de Nederlandse televisie werd 

uitgezonden http://deboekenbaas.nl en nog te zien is op You Tube. Het is een 

jeugdprogramma voor kinderen van tien tot en met twaalf jaar en het gaat, zoals 

de naam al verklapt, over boeken. In de Surinaamse aflevering gaat het onder 

andere over enkele Surinaamse kinderboeken, over de kinderboekenschrijver 

Gerrit Barron, over Drukkerij Leo Victor en over twee talentvolle schoolkinderen. 

 

Kinderboekendag Dothschool 9 juni 2017 

Met medewerking van de schoolleider en bibliotheekleerkracht van de Dothschool 

organiseerde Stichting Kinderboekenfestival op 9 juni van 9.00 tot 12.00 uur een 

Kinderboekendag op de Dothschool, waaraan leerlingen van alle klassen bij 

toerbeurt hebben deelgenomen onder leiding van 4 schrijvers en storytellers.  

    
 

    
Kinderboekenschrijfster Indra Hu 

   
Remedial teacher Yvonne Chase 

http://deboekenbaas.nl/
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Storryteller Hilli Arduin  

   
    

    
 

   

         Inheemse cultuuroverdrager Nowilja Tawjoeram-Sabajo 
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                      Voorbereiding project Kindereducatiecentrum 

 

     ONDERSTEUNING TOEGEZEGD DOOR HET MINISTERIE VAN LVV 

               
Bespreking op het Ministerie van LVV met de heer Kalpoe en de Bosbouwkundige 

     
De heer Kalpoe van het ministerie van LVV zegt het KBF zijn ondersteuning toe 

Aanbevelingen voor de ruimtelijke ordening van het KEC-terrein  

De plot voor het Kinderboekenfestival bevindt zich langs de straat na de 

dierentuin. De lengte van het terrein is 200 m en de breedte neemt toe vanaf 50 

m en het zuiden na 60 m in het noorden. De westelijke grens is de Kanangalaan 
en de oostelijke grens markeert en drainage kanaal. Het hele terrein heeft 

en oppervlakte van 1.3 hectare. Het water en het kanaal stroomt snel en ook 

naar en zware regen is het niveau van het water en het kanaal 40 tot 50 cm 

beneden het niveau van de terrein. Dat is een wenk dat het terrein is goed 

draineert en dat daar geen problemen te verwachten zullen zijn met 
overstroming of water op de grond. Volgens de structuur van het bos het is 

waarschijnlijk dat dit bos zich uit ene natuurlijke regeneratie ontwikkeld heeft  na 

en bepaalde periode van landbouw. Deze eerste bosgeneratie na 
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en agrarisch gebruik van het terrein is tezamen gesteld uit boomsoorten die snel 
groeien maar vaak  geen lange levensduur hebben. Ik vermoed dat het bos zo 

een 60 tot 80 jaar oud is. De hoogte van de bomen en de dichtheid  van de grote 

bomen op het terrein neemt toe van zuiden tot noorden. Volgens deze 

waarnemingen is et het beste het gebouw van de bibliotheek en de ruimte voor 

de ontmoeting vaan mensen aan de zuidelijke kant van het terrein te plaatsen 

omdat aan deze kant het bos niet zo goed ontwikkeld is. De gebouwen voor de 
Bibliotheek en de ruimte voor de ontmoetingen zolen van hout zijn als hout de 

meest milieuvriendelijke bouwmateriaal is. Alle andere bouwstoffen veroorzaken 

maar emissies van C02 dan hout. Hout is de traditioneel materiaal om huizen en 

ook grote kerken te bauwen.  Het geeft een lange traditie en Suriname met hout 

schone gebouwen te maken en deze traditie es en prettige cultuur goed dat 
beschermt zal werden door duurzame gebruik van hout en nieuwe gebouwen.  

 

 

Bespreking kinderboeken 

Stichting KBF zal vanaf nu regelmatig kinderboeken via de website bespreken. 

De eerste boekbespreking betreft een bijzonder boek dat onze Stichting onlangs 

uit Nederland ontvangen heeft van de in Suriname geboren auteur Josephina 

Doest. Als verpleegster heeft de zorg voor mensen een belangrijke rol gespeeld 

in haar leven. Tijdens haar huwelijk, waarin twee zonen werden geboren, heeft 

Josephina Doest met haar gezin in Brazilië, in Australië en in Amerika gewoond. 

Tegenwoordig is ze woonachtig in Nederland en haar echtscheiding is aanleiding 

geweest voor het ontstaan van haar allereerste kinderboek ‘Hoe ‘Mijn Mama’ 

haar Oude naam weer Nieuw werd’. De auteur heeft met haar debuut roos 

geschoten, want vooral in Suriname zijn er nog weinig pogingen ondernomen om 

dit ‘gevoelig onderwerp’ voor kinderen bespreekbaar te maken. Het mooiste van 

dit kinderboek is dat het tweede deel bestaat uit een werkboekje, aan de hand 

waarvan de leerlingen zelf enkele creatieve opdrachten rondom het verhaal en 

het onderwerp kunnen uitvoeren en bij wijze van herhaling enkele vragen 

kunnen beantwoorden. Stichting Kinderboekenfestival juicht deze initiatieven om 

via boeken educatie en vorming van onze kinderen prioriteit te geven bijzonder 

toe! We zijn de auteur Josephina Doest zeer erkentelijk en zeggen haar en haar 

counterparts in Suriname, familie J. Jaeger, bij deze hartelijk dank voor de 

toegezonden boeken, waarmee kinderen in Suriname aan de slag kunnen.  
 

Meertalig Kinderboek ‘Pelifant en Olikaan’ uit Curaçao verkrijgbaar 

 
De auteur Marjanne Prins en illustrator Joes Wanders schreven in 2010 het boek 

‘Pelifant en Olikaan’ naar aanleiding van het Kinderboekenfestival in Brokopondo.  
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Zij namen voor de tweede keer deel aan het Kinderboekenfestival in Suriname en 

na hun terugkeer op Curaçao werd met de opgedane ervaringen tijdens hun 

vertel- en tekensessies een prachtig geillustreerd meertalig kinderboek geboren: 

het sprookje is te lezen in het Nederlands, Engels, Papiaments, Frans en Spaans. 

Het boek is opgedragen aan prinses Juvenka, een meisje uit Brokopondo, dat zo 

aanstekelijk kon lachen, dat ze iedereen op het kinderboekenfestival vrolijk 

maakte. De overtocht van 5 dozen met deze kinderboeken heeft vijf jaren op 

zich laten wachten, omdat er geen mogelijkheid bestaat om per zeevracht post 

vanuit Curaçao naar Suriname te vervoeren. Agnes Ritfeld heeft op Curaçao 

hierover persoonlijk onderhandelingen gevoerd met Robert Dijk en de directie 

van ACU. Stichting KBF heeft uiteindelijk met een gedeeltelijke sponsoring van 

ACU 15 dozen per luchtpost naar Suriname vervoerd. Wij nodigen een ieder uit 

om via de stichting één van deze prachtige meertalige kinderboeken te bestellen!  

 

 

VAN KINDERBOEKENFESTIVAL TOT KINDEREDUCATIECENTRUM 

Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname viert derde lustrum   

   
  Kinderen en kinderboeken                      Creativiteit met het thema ‘groeien’   
 

Vandaag, woensdag 13 december 2017, bestaat de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname precies 15 jaar. Op initiatief van de toenmalige 

directie van Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname, die vanaf 

november 1999 naast andere projekten ter verbetering van de inhoudelijke 

kwaliteit van het onderwijs in opdracht van de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname jaarlijks ook een kinderboekenfestival 

organiseerde, werd besloten tot de oprichting van deze stichting. Het bleek 

namelijk dat veel meer scholen het kinderboekenfestival wilden bezoeken, dan 

alleen de scholen die participeerden in de leesbevorderingsprojekten ‘Lezen 

betekent meer weten!’ en ‘Ey ta lesi, i ta sabi!’ van Stichting Projekten. Nadat 

gedurende vier kinderboekenfestivals de behoefte aan educatieve activiteiten, 

die leesbevordering en leesplezier combineren, groot genoeg was gebleken, was 

het duidelijk dat er een nationale stichting moest worden opgericht om dit 

evenement voor alle kinderen in geheel Suriname te organiseren.  

Het specifieke doel van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname 

was omschreven als het bevorderen van goed leesgedrag van jongeren door 

literatuur in diverse vormen uit te dragen naar jongeren en voor hen toegankelijk 

te maken door middel van het jaarlijks organiseren van één of meer 
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kinderboekenfestivals. De meerjarenthema’s die de afgelopen jaren op de 

kinderboekenfestivals hebben doorgeklonken zijn MILIEU van 2005 tot 2007, 

COMMUNICATIE van 2008 tot 2010, WELZIJN van 2011 tot 2013 en GROEIEN 

van 2014 tot 2016. 
 

Het jaar 2017 is voor de stichting KBF een stil jaar zonder kinderboekenfestival 

geweest om de overgang van een jaarlijkse Kinderboekenfestival naar een 

permanent Kinderecducatiecentrum goed voor te bereiden.  

Aan de Cultuurtuinlaan worden in samenwerking met enkele partners, waaronder 

Ingenieursbureau SUNECON, Bosbouwkundige Claus Martin Eckelmann en een 

team van deskundigen van het ministerie van LVV voorbereidingen getroffen om 

in 2018 het Centrum in gebruik te nemen. Educatie en vorming zijn onontbeerlijk 

voor de opvoeding van kinderen. Stichting Kinderboekenfestival wil hierop 

inspelen door kinderen, opvoeders, scholen en organisaties een ‘natuurrijk 

educatiecentrum’ aan te bieden, waar over diverse onderwerpen zoals 

hernieuwbare energie, milieubescherming, klimaatverandering, gezonde leefstijl, 

op een unieke manier gelezen, gekeken, geluisterd en geleerd kan worden!   

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname heeft in de achterliggende 

15 jaren vele vrienden, fans, vrijwilligers, ondersteuners, stagiaires, donateurs, 

partners, standhouders, medewerkers, stille werkers gehad aan wie de stichting 

veel dank verschuldigd is. Ook de vele trouwe bezoekers van het boekenfestival, 

de scholen, de leerkrachten, de deelnemende leerlingen aan wedstrijden en hun 

ouders, de kinderboekenschrijvers, de boekverkopers, de activiteitenbegeleiders, 

de workshopverzorgers is de stichting erkentelijk voor de jarenlange band. 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname rekent ook in het nieuwe 

jaar en in het nieuwe permanent Kindereducatiecentrum op de ondersteuning 

van allen die educatie en vorming van onze jeugd een warm hart toedragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
       
 

Luchtfoto KEC terrein in de Cultuurtuin        Perceelkaart Kindereducatiecentrum 
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Cultuurtuin verandert niet in kinderboekenfestivalterrein 
 

Milieuorganisaties en personen die zich inzetten om de Cultuurtuin in zijn 

oorspronkelijke vorm te behouden, zijn bezorgd dat nadat delen aan particulieren 

waren uitgegeven, een ander deel nu zal veranderen in een locatie voor festivals 

voor kinderen. Ongeveer anderhalve hectare van de tuin is afgestaan aan 

‘stichting Kinderboeken festival’ om een eigen locatie op te zetten. Secretaris 
Agnes Ritfeld van de stichting verzekert dat de Cultuurtuin in zijn oorspronkelijke 

waarde wordt gelaten en vooral niet zal veranderen in een festivalterrein, naar 

het model van het bekende Kinderboekenfestival. Dat is enkele keren gehouden 

op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).  De 

bezorgdheid is ontstaan door een bord op het terrein waarin wordt aangekondigd 
dat daar de stichting een eigen locatie zal neerzetten. Ritfeld legt uit dat het 

terrein al langer dan tien jaar aan haar organisatie is toegewezen door het 

ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer.  “Omdat wij zelf heel 

milieubewust zijn en de Cultuurtuin zeker niet willen ontwrichten, hebben we er 

al die jaren niets mee gedaan. De tijd is echter nu rijp dat we daar een 
cultuureducatie centrum opzetten voor kinderen.” 

Volgens Ritfeld wordt bij het inrichten van de locatie het bos, de boom- en 

plantensoorten en de aanwezige fauna, zoals vogels en vlinders, niet aangetast. 

“Die zijn juist de kern van het educatiecentrum.” De bedoeling is om kinderen al 

vanaf hun groeifase te leren over de natuur en hoe ermee om te gaan. “We 
willen hen op een praktische manier leren hoe belangrijk de natuur is en welke 

waarde die heeft voor het leven op aarde, maar vooral hoe met de natuur moet 

worden omgesprongen op een duurzame manier.” 

Ritfeld zegt dat dit plan niet zonder medewerking van milieuverantwoorde 

organisaties zoals het Nationaal Instituut voor Milieu en Onderzoek in Suriname 

en de Suriname Conservation Foundation zal worden opgezet. 
 

             

Patrick Madari, oud beheerder van de Cultuurtuin en architect Brian Delprado 
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Opname Kersttelevisieprogramma december 2017   
 

    
Kerstvertelling door Raissa Jaliens  

      
                                         Kerst met de dieren in het Zanderijbos 

    
                            Creatieve verwerkingsactiviteit Kerstwerkjes maken   
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Participatie Naömi Moor in Wereldgebedsdag 2018 in Duitsland 

   
Uitzending Naömi Moor namens de EBGS door Praeses Peerwijk en zr. S. Majana 

 

Elk jaar op de eerste vrijdag in maart wordt de Wereldgebedsdag gevierd. 

Jaarlijks is deze dag gebaseerd op een ander thema vanuit de Bijbe, en elk jaar 

komt de liturgie van een ander land, dat dan ook centraal staat. In het jaar 2018 

zal Suriname het themaland van de Wereldgebedsdag zijn rondom het thema 

‘Geheel Gods schepping is zeer goed’, gebaseerd op Genesis 1:31. 

Vrouwen en mannen in meer dan 180 landen doen mee aan de voorbereidingen 

van deze Wereldgebedsdag. Het gebed gaat de wereld rond. Daardoor krijgt deze 

dag een internationale en oecumenische dimensie. Het brengt mensen uit vele 

landen samen. Een medewerker van de voorbereidingsgroep van de 

Wereldgebedsdag in Duitsland had als droom om in de voorbereidingsperiode 

een jeugdige uit Suriname uit te nodigen om Duitse kerkbezoekers vanuit het 

hart over het themaland te informeren. Ze vond het doeltreffender en origineel 

om een Surinaamse jeugdige te betrekken bij presentaties over de multiculturele 

Surinaamse samenleving, het godsdienstig leven in Suriname, de rol van de 

Evangelische Broedergemeente Suriname bij opvoeding en onderwijs en de 

betekenis van de kerk voor het sociaal maatschappelijk welzijn in Suriname.   

In juli werd Naömi Moor door Stichting Kinderboekenfestival voorgedragen. Ze 

kwam glansrijk door de selectie en vertrekt op zaterdag 16 december 2017 naar 

Duitsland om daar gedurende 10 maanden als vrijwilliger actief te zijn namens 

KBF. De procedure om een verblijfsvergunning te verkrijgen, was niet eenvoudig, 

maar uiteindelijk is het nu zover dat Naömi haar machtiging tot voorlopig verblijf 

(MVV) van de Duitse Ambassade op Trinidad in handen heeft. 

Enkele hobby’s van Naömi zijn lezen, voorlezen, storytelling, dichten, declamatie, 

presenteren, studeren, vrijwilligerswerk doen. Verschillende keren nam Naömi 

Moor met succes deel aan diverse kampioenschappen van het 

Kinderboekenfestival. Na haar lagere schoolperiode heeft ze zich op het 

Kinderboekenfestival 10 jaar lang verdienstelijk gemaakt als Boekie Woekie-

mascotte, als presentator van KBF activiteiten, als Aflatounmascotte, als 

presentator van een radioprogramma ‘Lezen betekent meer weten’ en als Master 

of Ceremonies. Nu mag ze als product van KBF internationaal optreden! 

Naömi Moor werd geboren op 28 december 1990. Ze is gedoopt en staat 

ingeschreven in de Immanuelkerk van de EBGS op Zorg en Hoop. Vanaf jonge 

leeftijd ging ze in deze gemeente naar de zondagsschool en zat ze op de 

jeugdclub. Naömi bezocht achtereenvolgens de Martin Pletschool van de EBGS, 

de Froweinschool van de EBGS en het Instituut voor Middelbaar en Economisch 
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Administratief Onderwijs (IMEAO). Vervolgens studeerde ze in 2013 na het 

behalen van het Schakeljaar van de Anton de Kom Universiteit gedurende 

anderhalf jaar Rechten. Deze studie verruilde ze in 2015 voor een 

Bachelorsopleiding aan het Instituut voor Leraren (IOL).In lijn met internationale 

en oecumenische ideeën van de Wereldgebedsdag is Naömi’s reis en verblijf in 

Duitsland een winstpunt voor meerdere partijen: voor de vrouwen in Duitsland, 

die meedoen aan de Wereldgebedsdag, voor alle anderen die Naömi zullen 

ontmoeten, voor Naömi zelf, voor de EBGS, die een rijk ervaren jeugdwerker 

terugkrijgt en natuurlijk ook voor ons land Suriname. Wij wensen haar de zegen 

van de Here toe en bidden dat haar missie in Duitsland succesvol mag verlopen!                      

 

  Naömi Moor vertegenwoordigt Suriname een jaar lang in Duitsland   

                    
Naömi op weg naar Duitsland                Een jaar wonen en werken in Duitsland 

 

Suriname is themaland van de Wereldgebedsdag 2018  

 

    
Ontmoeting met Mavis Noordwijk/ Op bezoek bij Andreas Tassche in Herrnhut    
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Presentatie op Wereldgebedsdag voor Suriname in Duitsland door Naömi Moor 

        
Aanbieding Anansiboek uit Suriname aan commissielid Wereldgebedsdag  

 

SAMENVATTING MONITORING KBF ACTIVITEITEN 2017 

Eerste kwartaal  

1. Afronding Beleidsbrainstormsessies en Jaarplan 2017 en het schrijven 

van een Strategisch Beleidsplan 2017 – 2021 door Lilian Callender:  

Informatieverstrekking, feedback gesprekken, correspondentie, verzending 

einddocument op 20 maart 2017, evaluatiegesprek, financiële afhandeling. 

2. Uitvoering pilotproject Leesapp ‘Lees je wijs’ i.s.m. TMIL, Telesur en 

Datasur: Besprekingen met heer Doulat, heer Vieira, Robert Hahn, gesprekken 

met mevouw Elsemarie Badloe ivm pilotproject Leesapp, correspondentie met de 

heer Roy Belfor ivm internetaansluiting op de Dothschool, onderhandelingen met 

Efan Blackman ivm aankoop 5 Tablets voor de Dothschool. Besprekingen met 

Jonathan Tobi van EGO ivm toegankelijk maken Leesapp voor Appelsysteem en 

Website. Besprekingen met een team van vrijwilligers dat voor de leesapp de 

boeken digitaliseert, invoert en controlevragen selecteert bij de boeken.    



19 
 

3. Voorbereiding Uitvoering project ‘Educatie centrum’ Cultuurtuinlaan: 

Besprekingen met de heer Brian Delprado van SUNECON ivm aanpassing 

projectvoorstel, contacten met Mac Intosch Media ivm afhandeling Billboard KBF 

Educatiecentrum Cultuurtuinlaan, gesprek gevoerd met NIMOS onderdirecteur 

mevrouw Jankipersad, gesprek aangevraagd met CELOS directeur Inez Demon,   

Bezoeken gebracht aan de lokatie ivm schoonmaakwerkzaamheden. 

Stappen voordat container geplaatst kan worden 

1.     opruimen afval 

2.     advies plantendeskundige 

3.     advies luiaardkenner 

4.     ontbossen en snoeien 

5.     gelijkmaken ondergrond en geschikt maken voor de container.  

-knoop doorhakken over of er opgehoogd moet worden of kan daarop worden 

bezuinigd? 

-Brian legt contact over het opruimen van het terrein met Dalian. Brian checkt 

ook of gedetineerden het zouden kunnen doen. 

- Brian mailt het bouwkundig plan naar Wanda Gloude (gloude@xs4all.nl) 

- legt contact met Monique Pool over advies over de luiaards 

- regelt het benodigde bedrag van US dollar 2.500,- voor de container van 20 

voet, de aanschaf ervan en tijdelijke opstalplaats tot dat de grond is opgeruimd, 

ontbost, gesnoeid en gelijkgemaakt en geschikt gemaakt is voor de container.  

- Brian past bord aan met fase 1  

- houdt Dennis Kamperveen op de hoogte 

- benadert Naomi Mendersohn van Unecon voor … 

- regelt opslag weggekapt hout dat nog bruikbaar is 

- regelt timmerman die meubels kan maken van het hout 

- Brian regelt de verdere uitvoering nadat de benodigde info is verkregen en 

zorgt dat het terrein op 1 maart gereed is? 

4. Organiseren Officiële Overdracht en Inventarisatie Boekenvoorraad KBF 

Onderhandelingen met Erwin Emanuels van Stichting Projekten ter verkrijging 

van een verklaring en boekeninventarislijst, formuleren van een 

overdrachtsverklaring, tellen boekenvoorraad in Saramacca, opstellen van een 

actuele inventarislijst, opgave van de waarde van de boekenvoorraad, afspraak 

voor overdracht container- en poortsleutels  

5. Besprekingen met accountant Rudy Ritfeld ivm afronding Jaarrekeningen 

2013, 2014, 2015 

Gesprekken met meneer Ritfeld, gesprekken met de financieel administrateur, 

Kenneth van der Wijne van Stichting Projekten, gesprekken met Eugenie, de 

financieel administratrice van accountant Ritfeld.  

6. Correspondentie en in ontvangstname/ opslag boekenschenking uit 

Nederland;  

7. Informatievoorziening voor update KBF Website door Karel Donk  

8. Gesprekken met en begeleiding van vrijwilliger Wanda Gloude 

Van 26 januari tot en met 18 april 2017 heeft Wanda Gloude uit Nederland als 

vrijwilliger activiteiten ontplooid ivm de leesapp en het EBS educatieproject. 

9. Gesprek met Nimos onderdirecteur, mevrouw B. Jankipersad ivm 

samenwerking; 

10.Gesprek met Vandana Chander-Ramlal ivm KBF bestuursfunktie; 

mailto:gloude@xs4all.nl
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In verband met verjonging van het KBF bestuur is er een positief gesprek 

geweest met Vandana, docente, trainer, onderwijsdeskundige en organisator van 

kinderactiviteiten met Kimmy’s Land, die zich bereid heeft verklaard te 

participeren in het KBF-bestuur. Deze kandidaat heeft als voordeel dat ze jong is, 

actief op educatief gebied en een vertegenwoordiger van de hindustaanse 

gemeenschap is. Ze heeft op 30 maart haar CV ingediend ter bespreking op een 

KBF bestuursvergadering.  

11.Bespreking met EBS Education team ivm voorbereiding projectvoorstel 

Bewustwordingsprogramma Duurzame en hernieuwbare energie 

Samenvatting: 

- Verschillende titels en handboeken (leeftijdscategorieën) moeten er komen in 

vier categorieën tabel (4-6; 6-8; 9-12; 13 -16); 

- Per (voor)leesboek ook een apart handboek voor de docenten  

- Deadline;  Oplages per titel nog af te spreken; 

- Illustraties en afbeeldingen begrote 

- Professionele educatieve schrijvers en illustratoren, en beeldredacteur en 

tekstredacteuren benaderen; 

- Posterteksten meteen laten schrijven door de schrijvers van de boeken en in 

zelfde redactie/productietraject laten meegaan; 

- Een link leggen met het Nemo science museum in Amsterdam (daar doen 

kinderen vooral wetenschappelijke proefjes om bepaalde theorieën te 

ondervinden); 

- Samenwerking met de Zoo is echt belangrijk als het over natuur en 

duurzaamheid gaat; 

- Linken met Zapp Suriname Uitzending gemist  erg leuk kinderprogramma over 

het Surinaamse regenwoud en duurzaamheid, bewustmaken van waarom 

duurzaamheid zo belangrijk is; 

- Voorkeur bij opstellen auteurscontract, copyright bij kbf laten vallen niet bij 

auteur, anders krijgt auteur over elk nieuw verkocht exemplaar weer royalties? 

Hoe werkt dat in Su? 

- Wie bepaalt formaat, kwaliteit papier, etc? voor zowel poster als voor de 

boeken? 

- Goede slogans die je kan blijven herhalen in alle uitingen kan gebruiken, laten 

terugkomen in het centrum: 

12.Infobijeenkomst met vrijwilligers en toekomstige werkgroepleden   

Op donderdag 30 maart hadden we een bijeenkomst met enkele jonge 

vrijwilligers, te weten Naomi Moor, Astrid, Juella, Nathalie Ellioth, Charline en 

Brian Delprado. 

De stichting KBF heeft deze mensen nodig om mee te helpen op verschilende 

manieren. , bijvoorbeeld de leesapp testen: http://www.testtmil.sr/kbf/app 

(voorlopig alleen via android telefoon of android tablet te benaderen). 

Astrid en Nathalie willen specifiek meekijken naar de app, maar de anderen ook. 

Astrid kan een lijst maken met mogelijke sponsors in Nederland 

Brian kijkt welke mensen hij moet benaderen om gedetineerden het terrein van 

het KBF Kindereducatiecentrum schoon te laten maken.  

Juella wil meekijken hoe ze structuur in alle plannen kan brengen. 

Charissa wil zich buigen over een fondsenwervingsplan. 

 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/238494/Zapp_Your_Planet_Expeditie_2014.html
http://www.testtmil.sr/kbf/app


21 
 

Mobiele leesapp 
-advertentiebeheer leesapp, lijstje mogelijke bedrijven maken die pagina in 

leesapp als advertentie kanaal zouden willen gebruiken, hen benaderen en bij 

akkoord pdf laten aanleveren, officiële facturen maken, sturen en opvolgen etc 

wat is een redelijk advertentie bedrag? 

- Persplan maken en uitvoeren lancering leesapp, persbericht, welk tv radio 

krant? (NB de plannen sinds november enigszins gewijzigd, geen abo’s, gratis te 
downloaden, wel minder boeken beschikbaar, daar is nog niemand van op de 

hoogte) en hierbij meteen vertellen over de veranderingen voor het festival 

-andere mogelijkheden bedenken hoe je met leesapp geld kan verdienen? 

-schrijven begeleidende brief voor de scholen over lancering leesapp  

Fondswerving 
-fondswervingsacties gaan uitwerken en uitbreiden en uitvoeren (zie opzet) 

-marketing en pr plan gaan uitwerken en uitbreiden en uitvoeren (persplan 

maken kbf plannen, bij welke stappen informeren we wie, wie lichten we 

waarover in) (zie opzet) 

-online promotie plan maken, uitwerken en uitvoeren (blijven twitteren, 
facebook, website bijhouden , informeren over lees app, welk stadium , 

informeer, over toekomst kbf , wat zijn we nu aan het doen, ga mooie foto’s bij 

mensen thuis maken die de leesapp aan het etsten zijn, moeder en kind? 

wekelijks twitteren en facebook en website bijhouden voorlopig?) 

-hoe extra geld te verdienen met nieuw terrein brainstormlijstje maken. 
13. Jaarrekeningen ingediend bij grote KBF donateurs SCF, DSB, Staatsolie   

Inmiddels heeft SCF het saldo van KBF 2015 en KBF 2016 gestort. Van Staatsolie 

hebben we bericht ontvangen dat er nog geen middelen zijn en van DSB is er 

nog geen reactie ontvangen. 

14. Verkoop kinderboeken uit de voorraad; Bestelling Stichting Projekten; 

bestelling Boekwinkels; bestelling Accountant Ritfeld. Aan drie Boekverkopers 

zijn er boekpakketten aangeboden, waarvan 1 voor de aangeboden boeken 

meteen betaald heeft.  

15. Correspondentie i.v.m. storting toegezegde donaties  

16. Onderhandelingen met SLM i.v.m. toegezegde donatie voor KBF 2016. 

Inmiddels is de donatie a SRD 5.000,- ten behoeve van KBF 2016 door de SLM 

gestort op de KBF rekening. De aanvraag voor KBF 2017 moet worden ingediend. 

17. Contact onderhouden met KBF Stakeholders  

Tweede kwartaal  

Financiële documenten Kinderboekenfonds voor Floris Eliazer verzameld; 

Voorbereidingen Organisatie KBF Kinderboekendag op vrijdag 9 juni op de 

Dothschool van 09.00 – 12.00 uur: 

- Contact leggen met Schoolleider Seinpaal-Wallerlei 8524541; Onderhoof 

mevrouw Gilliad 8510721; Mediatheekleerkracht Bakboord 8632840.  

- Contact leggen met KBF standhouders i.v.m. Kinderboekendag: Indra Hu; Hilli 

Arduin; Nowillia Tawjoeram  

Dinsdag 6 juni 08.30 uur Gesprek met mevrouw Georgine Acton ivm Anne Frank 

tentoonstelling in Suriname; 

10.30 uur Bezichtiging terrein Cultuurtuinlaan met boomkenner Madhari 

12.00 uur DSB bank ophalen Chequeboekje en afschriften Kinderboekenfonds 

Informatie ivm storting bijdrage DSB a tegenwaarde US $ 40.000,- voor KBF 

2016 

Ontvangst storting bijdrage KBF 2016 a SRD 350.000,- van Staatsolie 
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Storting saldo a SRD 1.250,-voor Lilian Callender ivm schrijven KBF Beleidsplan 

13.00 uur Ontmoeting met Filmploeg De Boekenbaas in Zus en Zo ivm 

filmopname KBF boekenactiviteiten op vrijdag 9 juni op de Dothschool  

a. 3 Kinderen die over hun lievelingsboek kunnen vertellen 

b. 1 kind dat een boek 0f gedichten gepubliceerd heeft 

c. 1 kind dat illustraties voor een boek geleverd heeft 

Woensdag 7 juni 08.30 uur Bespreking Dothschool ivm organisatie 

Kinderboekendag met filmopnamen De Boekenbaas 

Storting vergoeding voor Karel Donk ivm hosting website april 2017 – 2018 

Storting vergoeding voor Jonathan Tobi ivm Leesapp??? 

Banners Aboikoni ophalen 

Donderdag 10 juni: Boeken uit de container halen 

Themalied op cd en kinderboeken brengen voor juf Giliad op de Dothschool  

Programma voor de Kinderboekendag op de Dothschool samenstellen 

Vrijdag 9 juni: 09.00 – 12.00 uur Kinderboekendag op de Dothschool met 

filmopnamen door de Nederlandse filmploeg van het Kinderprogramma De 

Boekenbaas en Schrijvers: Indra Hu, Hilli Arduin, Nowilia Tawjoeram 

Mei: brief ivm gesprek met Mr. Georgine Acton ivm Anne Franktentoonstelling 

vpod Educatiecentrum 

Mei: DSB bank ivm wijziging naam en adressering rekeningen kinderboekenfonds 

Mei: correspondentie met makers van het kindertelevisieprogramma De 

Boekenbaas ivm opnamen kinderboekendag in Suriname op 9 juni 2017 op de 

Dothschool 

Mei: aanbieding 10 pakketten Surinaamse kinderboeken Health Controle 

Mei: aanbieding 10 pakketten Surinaamse kinderboeken aan Wnkel Singh 

Lelydorp 

Mei: aanbieding 10 pakketten Surinaamse kinderboeken aan Office World 

Juni brief schoolleider Dothschool ivm kinderboekendag Dothschool op 9 juni 

Brieven Hilly Arduin, Indra Hu, Nowilja Tawjoeram ivm deelname KBF dag 

Dothschool 

12 juni: brief ivm KBF Educatie Terrein aan de heer A. Moensi, Barhoe, 

Breinburg, Haukes, Mahadew 

Juni: brief van Christine Samsom ivm uitgifte terrein Cultuurtuinlaan 

1. Boomkenner Madhari van LVV bezoekt het terrein en doet toezegging de 

namen van de bomen te noteren, zodat die op bordjes geschreven kunnen 

worden voor het educatie centrum. Hij zegt ook toe om 

2. Bosbouwkundige Claus Martin Eckelmann bezoekt het terrein en geeft Agnes 

een rondleiding in het bos. Hij zegt toe een aanbeveling te zullen doen voor 

inrichting van het terrein. 

4. LVV deskundige Heer Kalpoe bezoekt het terrein en doet toezegging voor 

schoonmaak van de berm. Vervolgens hebben we een bespreking gehad met de 

heer Claus Martin Eckelmann op het Ministerie van LVV over de aanbevelingen 

mbt inrichting van het KBF terrein! 

Billboard geplaatst op 28 december. Bezichtiging en brainstorm op 5 en 20 

januari met Brian Delprado, Wanda Gloude, Yvonne Caprino, Agnes Ritfeld 

1. Boomkenner Madhari van LVV bezoekt het terrein en doet toezegging de 

namen van de bomen te noteren, zodat die op bordjes geschreven kunnen 

worden voor het educatie centrum.  
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2. Bosbouwkundige Claus Martin Eckelmann bezoekt het terrein en geeft Agnes 

een rondleiding in het bos. Hij zegt toe een aanbeveling te zullen doen voor 

inrichting van het terrein. 

4. LVV deskundige Heer Kalpoe bezoekt het terrein en doet toezegging voor 

schoonmaak van de berm. Vervolgens hebben we een bespreking gehad met de 

heer Claus Martin Eckelmann op het Ministerie van LVV over de aanbevelingen 

mbt inrichting van het KBF terrein! 

Derde kwartaal 

1. Contact opgenomen met Robert Dijk op Curaçao i.v.m. opgeslagen dozen van 

het kinderboek ‘Pelifant en Olikaan’ van Marjanne Wanders-Prins in 2012 als 

schenking achtergelaten voor Stichting KBF 

2. Verzoek gericht aan de directie van ACU om 15 dozenboeken uit de opslag te 

transporteren naar een verschepingsmaatschappij.  

3. Verzoek gericht aan de directeur van C-post International om de 15 dozen 

boeken tegen een gereduceerd tarief naar Suriname te verzenden. 

4. Op woensdag 6 september 2017 zijn 15 dozen met 20 kinderboeken via het 

postkantoor naar Suriname gepost, waarvoor ANG 1.060,90 = US $ 592,60      

cash betaald is.  

5. Sept. Brief ACU ivm opslag en pakketpost kinderboeken voor Suriname;     

Brief voor Postkantoor Curaçao ivm aanvraag sociaal tarief pakketzending. 

6. Billboard geplaatst bij het KEC-terrein op 28 december 2017.  
 

Vierde kwartaal  

1. Gesprek gevoerd met Duncan Hunte van Office World ivm Boekverkoop op 

10 oktober 2017 in de Hermitage Mall; omdat er in de mall geen boekenzaak 

meer aanwezig is, is de vraag naar (kinder)boeken bij Office World groot; een 

boekenpakket van Stichting KBF is op zicht afgegeven.   

2. Gesprek gevoerd met Accountant Ritfeld ivm Jaarrekening 2016 op 15 

oktober 2017; de stukken zijn voorbereid door de heer Floris Eliazer met 

medewerking van de KBF boekhouder Carmelita Welles van Stichting Projekten 

3. Gesprek gevoerd met Jonathan Tobi en E-GO ivm Leesapp op woensdag 

25 oktober in aanwezigheid van Vandana Ramlal op kantoor bij Agnes Ritfeld 

4. Gesprek gevoerd met Brian Delprado en Claus Martin Eckelmann ivm 

Project Educatiecentrum op 1 november 2017 op het Ministerie van LVV; 

Voorstel: walabahouten tenten opzetten om ‘natuurvriendelijkheid’ te etaleren! 

5. Gesprek gevoerd met Robert Hahn ivm Leesapp op 2 november bij Yvonne 

thuis. Robert Hahn zal nagaan wat de kosten zijn om een eigen domein te kopen 

en of er voor de NATIN-student van E-GO een stageplaats bij Datasur 

beschikbaar is. 

6. Levering kinderboeken voor mevrouw Lalbihari van Prodimex op 

consignatiebasis. Mevrouw Lalbihari zal per keer ongeveer 20 boeken afnemen 

en pas als die allemaal verkocht zijn, wordt een volgende partij van 20 

afgenomen. 

7. Gesprek gevoerd met de Bibleerkracht en bib coördinator van de 

Saronschool ivm Kinderboekendag naar het idee van de Kinderboekendag van 9 

juni 2017 op de Dothschool, georganiseerd door Stichting KBF. Er zullen 

ongeveer 9 activiteiten moeten zijn, omdat er 3 scholen op hetzelfde complex 

gehuisvest zijn, te weten de Saronschool, de Akselschool en de Marcel Riaschool. 
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8. Voordracht voor participatie van KBF-vrijwilliger Naömi Moor in 

Voorbereidingen Wereldgebedsdag 2018 in Duitsland; Voor 10 maanden is 

Naömi Moor op 16 december 2017 naar Duitsland uitgezonden op kosten van de 

EBG Duitsland en de interculturele organisatie Himmelsfels.  

10. Update KBF website; informatie over de laatste ontwikkelingen is 

opgestuurd naar Karel Donk, die alles op de KBF-website geplaatst heeft. 

11. Kerstattentie voor KBF vrienden; met medewerking van Hillyante Roozer is 

er in december voor donateurs en vrienden van KBF een digitale Kerstwens 

gezonden. 

12. Correspondentie met Josephine de Man van de Anne Frank Stichting; door 

tussenkomst van mevrouw Georgine Acton is er weer contact gelegd met de 

Anne Frank Stichting die in samenwerking met KBF de tentoonstelling ‘Schrijven 

met Anne Frank’ hier wil presenteren. De bedoeling is dat het 

Kindereducatiecentrum deze tentoonstelling gaat hosten. 

13. Gesprekken gevoerd met Brian Del Prado ivm de fasering van het 

project KINDEREDUCATIECENTRUM. De gesprekken gingen o.a. over het zo 

cultuurvriendelijk mogelijk opzetten van het educatie centrum. Daarnaast 

werden diverse mogelijkheden bekeken om kosten te besparen. 

14. Er is hard gewerkt aan een financieringsaanvraag die ingediend is bij 

Semif. Het bleek later dat Semif even on hold was. Gelukkig is nog voor het 

einde van het jaar de vraag binnen gekomen om een voorstel toe te voegen aan 

ons verzoek mbt onze verdiencapaciteit. Deze activiteit is intussen opgestart. 

Na vele inleidende besprekingen met de heer Rayman is de aanvraag nu in een 

vergevorderd stadium. Er moeten nog 4 documenten klaargemaakt worden, die 

aan het verzoek zullen worden toegevoegd. 

15. Met betrekking tot operationalisering van de leespp zijn er verschillende 

gesprekken gevoerd met de heer Robert Hahn van Datasur alsook met Jonathan 

Tobi van E-Go applicatiebouwers. Er is nu een link tussen de beide heren en we 

hopen in elk geval in het eerste kwartaal operationeel te zijn. 

16. Er zijn in verband met de leesapp gesprekken gevoerd met de leiding van de 

Algemene Onderwijs Bibliotheek, AOB van het Minowc.  De AOB is bereid om 

te geraken tot een officieel samenwerkingsverband met het 

Kinderboekenfestival. Bij de launch van de leesapp was de AOB 

vertegenwoordigd en de leiding is zich bewust van de positieve bijdrage van de 

leesapp. Ook de onderdirecteur van Onderwijs, mevrouw Hoepel, heeft in een 

telefonisch gesprek medewerking toegezegd. De officiele ontmoeting met AOB en 

KBF moest vanwege de perikelen rondom de minister worden stilgelegd.  

17. Voorbereidingen en uitvoering voorleesprogramma via de STVS 

We konden het jaar niet afsluiten zonder iets van het KBF naar de gemeenschap 

toe zichtbaar te maken. We hebben door tussenkomst van Borger Breeveld de 

mogelijkheid gekregen om op maandag 25 december 2017 een 

kerstvoorleesprogramma te verzorgen via de STVS. De opnames zijn gemaakt in 

het huis van bestuurslid Vandana Ramlal. De bedoeling is dat het 

kinderprogramma LEES JE WIJS 1 keer per maand verschijnt op STVS.  

18. Financiële administratie KBF; aan de heer Floris Eliazer is gevraagd om 

de KBF-interne verslagen van 2017 en 2018 in orde te maken; in januari zal hij 

een aanvang maken met voorbereidingen voor het uitbrengen van de 

jaarrekening. 


