
“Lezen voor Lezen” 

Met behulp van dit actieconcept stimuleert u niet alleen het leesonderwijs binnen uw school, het is één 
van de leukste manieren om kinderen aan te zetten tot het maken van meer leeskilometers. U steunt 
tegelijkertijd de kinderen in Haïti, zodat ook zij goed basisonderwijs kunnen krijgen en u krijgt zelf extra 
geld voor uw eigen schoolbibliotheek. Een hele mooie combinatie dus! 
 
“Lezen voor lezen” is een sponsoractie op uw basisschool, waarbij leerlingen zich laten sponsoren door ouders, opa’s & oma’s 
en andere bekenden. Het doel is om in een afgebakende periode zoveel mogelijk boeken, prentenboeken, stripboeken of 
informatieboeken te lezen of voor te lezen. U kunt zelf kiezen hoe er gesponsord wordt: per gelezen boek of per tijd 
(bijvoorbeeld een kwartier).   

De helft van de opbrengst van deze sponsoractie wordt gedoneerd aan Stichting Naar School in Haïti.  
De andere helft wordt gebruikt om nieuwe boeken te kopen voor uw eigen schoolbibliotheek. 

Over Stichting Naar School In  

Haïti 

Ieder kind heeft recht op voeding,  
kleding, onderdak en onderwijs. 
 
Dit recht wordt werkelijkheid voor de 
kinderen in Haïti die gesteund worden 
door “Stichting Naar School in Haïti". 
 
De stichting biedt meer hulp dan de 
naam doet denken. We zijn ervan 
overtuigd dat het volgen van onder-
wijs het begin is van het einde van 
armoede. 

Interesse? 

Willen jullie met dit concept in  
actie komen voor Stichting Naar School 
in Haïti? 
 
Neem dan contact met ons op via  
info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl of 
bel naar 085 - 8771719. 
 
Na aanmelding ontvangt u van ons een 
uitgebreid actiepakket om ons werk en 
de actie bij de kinderen en ouders extra 
onder de aandacht te brengen. 
 

Maak het lezen op school nog  
leuker met dit actieconcept 
Daag de leerlingen uit om zoveel 
mogelijk boeken te lezen. Dus lees 
je normaal gesproken één boek in 
de week, probeer er dan eens drie  
te halen. De actie gebeurt op 
school, maar zeker ook thuis. Het 
gaat er dus om dat de kinderen in 
een bepaalde periode zoveel  
mogelijk lezen voor het goede 
doel. 

Onderbouw 
 
Kunnen de leerlingen in groep 1, 2 en 
3 nog niet zelf aan het lezen, organi-
seer dan een voorleeskring. Betrek 
ouders & grootouders erbij. 
 
Het gaat vooral om plezier, lezen op 
eigen niveau is belangrijk. 
 
Veel leesplezier allemaal! 


