Wervingsbrief scholen

Stichting Naar School in Haïti
Ieder kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs
“onderwijs is het begin van het einde van armoede”

Beste leescoördinator,
Eén van de taken als leescoördinator is het organiseren van leesbelevingsactiviteiten voor de
leerlingen van uw school. Zoals u weet een belangrijke functie en leesbevordering staat al jaren bij
alle scholen als één van de belangrijkste onderwijsdoelen.
Graag willen wij uw school en leerlingen een concept aanreiken om op een leuke en spannende
manier tot meer leeskilometers te komen, namelijk het organiseren van een “Lezen voor lezen”
leesmarathon.
U kunt deze sponsoractie eventueel koppelen aan een schoolproject, de Kinderboekenweek of de
nationale voorleesdagen, maar deze actie leent zich er ook uitstekend voor om gedurende een
gewone schoolweek te organiseren.
Wat houdt het concept in?
“Lezen voor lezen” is een sponsoractie waarbij leerlingen zich door ouders, grootouders, buren of
ander belangstellenden laten sponsoren per gelezen boek of tijd die ze gelezen hebben.
De helft van de opbrengst kunt u voor uw eigen boekenfonds gebruiken; de andere helft komt ten
goede aan onze stichting.
Wat doet Stichting Naar School in Haïti?
Onderwijs 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 onderwijs het begin is van het einde van
armoede.

Sinds 1998 is Marijke Zaalberg actief in de bergen ten zuiden van Port-au-Prince met het verzorgen
van onderwijs. Ooit begonnen als een klasje in de woonkamer van een gehuurd huis in Kenscoff; daar
kregen 24 ondervoede kinderen elke dag een maaltijd. En nu uitgegroeid tot twee scholen waar
momenteel ± 1.000 leerlingen onderwijs krijgen van groep één tot en met de derde klas middelbare
school. De scholen bevinden zich in het berggebied ten zuiden van Port-au-Prince.
Stichting Naar School in Haïti wil haar werk nog vele jaren voortzetten en daar is uw hulp bij nodig.
Met uw deelname aan het “Lezen voor lezen” concept maakt u dit mogelijk.
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Hoe organiseert u een leesmarathon voor Haïti?
Het organiseren van een “Lezen voor lezen” leesmarathon is simpel en kan in zeven stappen worden
gedaan:
1. Bepaal een actieperiode en tijd die geschikt is voor uw school. Bepaal of alle en anders welke
groepen er mee gaan doen
2. Kies uit uw eigen boekencollectie voldoende boeken en zet die in uw klas. Laat anders iedere
leerling een eigen favoriete boek meenemen vanaf huis. Of vraag de plaatselijke bibliotheek
om tijdens de actieperiode boeken te mogen lenen op de AVI niveaus.
3. Geef de leerlingen de ouderbrief, sponsorformulier en leaflet mee naar huis ter
voorbereiding van de actie.
4. Laat leerkrachten een motiverende start van het evenement bedenken. Betrek eventueel de
oudervereniging en ouders erbij om de leesactie motiverend te starten. Nodig eventueel een
kinderboekenschrijver uit om de projectperiode te starten.
5. Organiseer een gastles waar iemand van onze stichting komt vertellen over het onderwijs in
Haïti en ons werk op de scholen.
6. Stimuleer gedurende de actieperiode de leerlingen om zoveel mogelijk leeskilometers te
maken in verschillende soorten boeken.
7. Ga van start. Wij wensen uw veel succes en leesplezier!
Met behulp van het actieconcept “Lezen voor lezen” stimuleert u het leesonderwijs binnen uw
school, is het één van de leuke manieren om leerlingen te motiveren om meer leeskilometers te
maken, u steunt het goede doel en u krijgt extra geld voor uw eigen schoolbibliotheek.
Natuurlijk wilt u weten waar uw geld naar toe gaat. Ook hierin hebt u zelf een keuze. U kunt
aangeven hoe het geld besteedt mag worden:
o De maaltijdvoorziening voor alle leerlingen
o De aanschaf van schoolmateriaal (boeken, docentenmateriaal etc.)
o Aanleg en onderhoud van de gebouwen en inventaris
o Salaris van de leerkrachten en overige personeel
o De exploitatie van het kinderhuis
De keuze kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier van uw school.

Natuurlijk namens alle kinderen alvast bedankt voor uw steun. Mesi anpil!

Stichting Naar School in Haïti

Bijlagen:
 aanmeldingsformulier voor de school
 sponsorformulier voor de leerlingen
 concept brief voor de ouders
 leaflet “Lezen voor lezen”
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Aanmeldingsformulier “Lezen voor lezen”
Ja, onze school wil graag meedoen met het concept “Lezen voor
lezen”
Wilt u onderstaande contactgegevens over de school invullen? Bij voorbaat dank.
Naam school:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon vast:
Telefoon mobiel:
Contactpersoon/leescoördinator:
E-mailadres:
Website:
Iban banknummer:
Hoeveel groepen doen mee aan
deze actie?
In welke periode wilt u de actie
organiseren?
Wenst u gebruik te maken van
houden van een gastles?
Welk bedrag denkt u op te gaan
halen?
Doneert u het totale bedrag aan
onze stichting?

o ja, voorkeursdatum ……………………………………
o nee

o ja
o nee *
 Hoe verdeelt u het bedrag?

Hoe wilt u dat het geld besteedt
gaat worden in Haïti?

o
o
o
o
o

Wij willen op de hoogte blijven
van uw stichting en ontvangen
graag uw nieuwsbrief.

o ja
o nee

De maaltijdvoorziening voor alle leerlingen
De aanschaf van schoolmateriaal (boeken, docentenmateriaal etc.)
Aanleg en onderhoud van de gebouwen en inventaris
Salaris van de leerkrachten en overige personeel
De exploitatie van het kinderhuis

Hierbij verklaren wij ……………………………………………… (naam van de school), vertegenwoordigd door
……………………………………………………………….… (contactpersoon) om aan het eind van de afgesproken actieperiode
het totaalbedrag over te maken op onze bankrekeningnummer NL 57 RABO 0369 4665 00 ten name van
Stichting Naar School in Haïti.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.
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