
 

Om haar doelen te bereiken, 
start Stichting Lezen & Schrijven 

een nieuw project: 
 

De media bus 

De media bus biedt: 
• Een op (jonge)kinderen 

gerichte boeken collectie; 
• Internet en computers 

voor het raadplegen van 
online catalogi, en het 
maken van (school-) 
werkstukken; 

• Cursussen Nederlands, 
bijles Nederlands; 

• Voorlees-uren; 
• Training woordenschat 
uitbreiding; 

• Schooltijdschriften. 

De stichting heeft als doel: 
- helpen voorkomen en 

verminderen van 
laaggeletterdheid en 
analfabetisme op Bonaire. 

- het onderwerp 
laaggeletterdheid en 
analfabetisme publiekelijk te 
bespreken, concrete 
projecten te starten en de 
krachten te bundelen tussen 
overheid, bedrijfsleven en 
maatschappelijke 
organisaties. 

- Het herkennen en erkennen 
van de problemen bij 
laaggeletterden binnen hun 
omgeving en de 
samenleving. 

 

Stichting Lezen & Schrijven Bonaire is 
een initiatief van Rotary Club Bonaire 

 

Adopteer een boek! 



 
 

$ 25,-  
Adopteer een boek! 

• De bus zal op een vaste 
middag en tijdstip in een van 
bario’s staan. 

• Doelgroep zijn kinderen en 
(jonge)ouders. 

• Diverse Stichtingen op het 
gebied van lezen hebben 
aangegeven ook van de bus 
gebruik te willen maken. 

Deze bus is er ook voor uw 
kinderen, familieleden en voor de 
hele gemeenschap. Vandaar dat 
wij ook op u een beroep doen!  
U kunt helpen door mee te doen 
aan ons project Adopteer een 
boek. 

Adopteer een boek 
Om de bus te voorzien van voldoende boeken zullen we zo’n 1500 tot 2000 boeken, tijdschriften en 
stripboeken nodig hebben. 
 
Uitleenboeken moeten duurzaam van kwaliteit te zijn. In Nederland is een uitgever gespecialiseerd 
in uitleenboeken. Die boeken zijn voorzien van een geplastificeerde harde kaft.  
Zo’n boek kost gemiddeld USD 25,-. Dat is inclusief 
invoerrechten en transport. 
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Wij doen een beroep u, als ondernemer 
of als particulier om één of meerdere 
boeken te adopteren.  
U betaald $ 25,-  per boek per jaar. In 
ruil hiervoor kan u uw bedrijfslogo of 
naam op een sticker aan de binnenkant 
het boek krijgen.  
Zo kan de Stichting de boeken 
onderhouden en is er ruimte om nieuwe 
boeken aan te blijven schaffen.  
Het liefst hebben we dat u zich voor 5 
jaar commiteert aan deze “fee”, maar 
uiteraard staan wij open voor alle hulp. 
Als u zich commiteert voor een minimum 
van drie jaar en minimaal 20 boeken 
adopteert, zullen wij op onze site, onder 
het kopje sponsors, een link plaatsen 
naar uw bedrijfswebsite. 
Voor  meer informatie: 
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lezenenschrijvenbonaire@gmail.com 

+ 599 780 7557 

  + 599 780 7557 

  www.lezenenschrijvenbonaire.org 


