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College van B&W Sittard-Geleen 

 

Onderwerp: Vragen over Kinderzwerfboek 

 

Sittard, 20 februari 2019 
 

 

Geachte college, 

 

De DNA fractie is benaderd door de ambassadeur van Kinderzwerfboek voor de regio Born (en 

omstreken). De DNA fractie wil graag bij uw college aandacht vragen voor dit ‘idee’ en uw college 

vragen om actief bij te dragen aan uitbreiding van het aantal KinderzwerfboekStations. 

Kinderzwerfboek 

Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om in hun vrije tijd boeken te lezen. Met de ambassadeur van 

Kinderzwerfboek is de DNA fractie het eens dat lezen heel belangrijk is voor de ontwikkeling van 

kinderen.  

Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als 

er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan 

leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder boeken. Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht 

sociaal milieu of cultuur. 

Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken mee naar huis te 

nemen en te lezen. En daarna het boek weer te laten zwerven zodat andere kinderen hetzelfde 

boek ook kunnen lezen (meer informatie op www.kinderzwerfboek.nl.  

KinderzwerfboekStations 

Sinds 2014 worden er KinderzwerfboekStations opgericht in het hele land. Bij een Station kan 

een kind een boek ophalen, een boek brengen of allebei. De ambassadeurs hebben tot taak 

om de naamsbekendheid van Kinderzwerfboek te vergroten in hun regio. De stations die 

inmiddels in de gemeente Sittard-Geleen opgericht zijn, zijn (met foto) terug te vinden op 

www.kinderzwerfboekborn.nl .  

De ambassadeur in onze gemeente Sittard-Geleen wil graag de naamsbekendheid binnen onze 

gemeente vergroten en het aantal KinderzwerfboekStations binnen onze gemeente uitbreiden. 

Belangrijk om daarbij te vermelden is dat alle materialen voor het inrichten van een Station 

kosteloos worden aangeleverd (onder andere flyers, boekenleggers, stickers en een 

stationsposter - A4 formaat).  

 

http://www.tuxx.nl/
http://www.kinderzwerfboek.nl/
http://www.kinderzwerfboekborn.nl/


http://www.tuxx.nl/   

 Pagina 2 van 2 
 

Ook het boekenpakket is kosteloos en twee keer per jaar kan een gratis pakket worden 

aangevraagd. De enige kosten die er voor de locatie zijn, is het eenmalig verzorgen c.q. 

aanschaffen van een Station (bijvoorbeeld een boekenkast of mand) en bij voorkeur ook het 

aanstellen van een zogenaamde Stationschef. Een Stationschef is iemand die bereid is te 

zorgen dat het Station er een beetje netjes bij staat; boekjes recht zetten, een berichtje sturen 

als boeken ver op zijn zonder dat er al nieuwe gebracht zijn etc. 

 

Vragen 

De DNA heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Onderstreept het college het belang van lezen bij de ontwikkeling van (jonge) kinderen? 

2. Is het college bekend met het idee Kinderzwerfboek? 

3. Is het college bereid om de ambassadeur binnen de gemeente Sittard-Geleen te 

ondersteunen bij het promoten van Kinderzwerfboek en het uitbreiden van het aantal 

Stations, bijvoorbeeld door in publieke ruimtes een Station te realiseren? 

4. Zo ja, op welke wijze wil het college deze ondersteuning gaan bieden? 

5. Zo nee, waarom niet?   

 

De DNA fractie ziet de antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Phil Boonen, raadslid 
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