Aan leesconsulenten en andere bibliotheekmedewerkers die het contact onderhouden met
scholen, opvangcentra en gastgezinnen in relatie tot Oekraïense kinderen in hun werkgebied

Mogen we een beroep op jullie doen?
Willen jullie als ‘warm doorgeefluik’ fungeren en deze tweetalige theaterleesboeken cadeau geven
zodat ze terecht komen bij de naar Nederland gevluchte Oekraïense kinderen?

Tweetalig theaterlezen Nederlands-Oekraïens
Rol van de bibliotheken
Bibliotheken zijn overal in het land zeer actief om in collectie, activiteiten en aanbod iets te kunnen
betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen. Uitgeverij de Inktvis heeft, in samenwerking met
Uitgeverij B for Books, het initiatief genomen om een tweetalig theaterleesboek uit te brengen. Het
hardcover boek bevat vijf sprookjes, waarvan één sprookje vanuit de Oekraïense verteltraditie.
Een eerste oplage bedraagt 5000 exemplaren en deze worden gratis ter beschikking gesteld aan
Oekraïense kinderen en hun omgeving via: scholen, gastgezinnen en kinderopvang op
opvanglocaties. Om dit mogelijk te maken is een Crowdfundingactie gestart.
Om de boeken zo goed mogelijk te laten landen, verzoeken we jullie in de verspreiding van deze
boeken de spin in het web te zijn. Jullie kennen namelijk de scholen in jullie werkgebied én zijn over
het algemeen bekend met theaterlezen als motiverende leesvorm.
Als jullie de boeken dan op de betreffende scholen en opvanglocaties persoonlijk overhandigen, dan
is er zeker sprake van ‘een warme ontvangst’ van de boeken, iets feestelijks, wat deze schenking
extra bijzonder én effectief maakt.

Beschikbaarheid boeken
Om de boeken zo breed mogelijk te kunnen verspreiden is er een volgende verdeling
gemaakt voor de gratis verspreiding:
- 10 boeken per schoollocatie waar de Oekraïense nieuwkomers les krijgen (PO)
- 5 boeken per opvanglocatie waar Oekraïense kinderen verblijven
- 2 boeken per gastgezin, waar Oekraïense kinderen verblijven
Mocht een school over meer exemplaren willen beschikken, dan kunnen de boeken tegen kostprijs
worden nabesteld (per setje van 4 boeken à € 10,- excl. verzendkosten). Voor bestelwijze klik hier.

Bestelprocedure boeken voor de Oekraïense kinderen
- De leesconsulent maakt in het eigen werkgebied een inventarisatie van de scholen waar Oekraïense
nieuwkomers les krijgen.
Voor het geval daar in jouw bibliotheek geen beeld van bestaat: stuur een mail naar info@inktvis.nl.
Wij beschikken over een lijst van scholen (ca. 350) in het land die zich bezig houden met
nieuwkomersonderwijs voor deze kinderen.
- Degene die activiteiten organiseert voor Oekraïense kinderen in de bibliotheek of ter plekke in
opvanglocaties maakt een inventarisatie van het aantal opvanglocaties en het aantal gastgezinnen
waarmee vanuit de bibliotheek contact wordt onderhouden.
- Eén contactpersoon bundelt de vragen van de verschillende schoollocaties. Indien van toepassing
geldt dat ook voor contacten met opvanglocaties en/of gastgezinnen onder de betreffende vestiging
in het werkgebied van de bibliotheek.
- Deze aantallen worden per bibliotheekorganisatie aangemeld met behulp van de volgende
gegevens: zie bestelformulier op de laatste bladzijde. Uiterlijke inleverdatum: 5 juni 2022
- De boeken worden vervolgens z.s.m. aan de POI’s geleverd in pakketjes per vestiging. De
vervoersdiensten van de POI’s leveren de pakketten per vestiging af.
- De betreffende contactpersonen de vestiging zorgt dat de boeken ter plekke per school en/of bij de
activiteit persoonlijk worden overhandigd, waardoor de boeken ‘een warme ontvangst’ krijgen.

Bestelprocedure boeken voor eigen bibliotheekcollectie
De boeken zijn ook voor de eigen bibliotheekcollectie van de vestiging te bestellen. Via de NBD zijn
de boeken pas in augustus leverbaar. Willen jullie per direct over de boeken voor eigen collectie
beschikken, bestel dan nu via deze link. Zodra de boeken leverbaar zijn ontvang je een bericht en
kun je je bestelling bevestigen. De kosten bedragen € 10,- voor 4 exemplaren (incl. btw, excl. € 5,50
verzendkosten).

Vragen
Actuele informatie over het boek vind je hier. Zijn er vragen over de procedure of over de boeken of
over theaterlezen in het algemeen, stel deze aan Elseline Knuttel info@inktvis.nl
Mede namens Kitty Bakker van Uitgeverij B for Books enorm bedankt voor de medewerking!
Met hartelijke groet,
Elseline Knuttel, Uitgeverij de Inktvis www.inktvis.nl www.theaterlezen.nl

Bestelformulier
Voor de gratis exemplaren van ‘Samen sprookjes lezen - Разом читаємо казки’
ten behoeve van nieuwkomersscholen, opvanglocaties en gastgezinnen
-

-

-

-

Naam van de bibliotheekorganisatie + contactpersoon

…………………….

Naam van de bibliotheekvestiging

…………………….

Afleveradres van de bibliotheekvestiging

…....................

Naam contactpersoon van de vestiging

…………………….

E-mail van de contactpersoon

…………………….

Schoolcontacten van vestiging met gevluchte
Oekraïense kinderen

… schoollocaties x 10 boeken = … boeken

Aantal contacten in of buiten de bibliotheek
met opvanglocaties, indien van toepassing

…. opvanglocaties X 5 boeken = … boeken

Schatting van het aantal contacten in de bibliotheek
met gastgezinnen, indien van toepassing
… gastgezinnen x 2 boeken = …. boeken
----------------Totaal aantal boeken per vestiging

Naam van de POI waaronder de vestiging valt

….. boeken

…………………………………………………………..

-

Stuur deze aanmelding naar info@inktvis.nl

-

Uiterste inzenddatum: 5 juni 2022 van de aanmelding/bestelling
Let op: er zullen steeds nieuwe scholen betrokken raken en andere activiteiten ontstaan.
Actuele info over een eventuele nieuwe besteldatum.

Meer info over het boek, actuele informatie, achtergrond, toepassingsmogelijkheden
Vragen? Stuur een mail naar info@inktvis.nl

