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PERSBERICHT 
 

Unieke internationale samenwerking leidt tot gezamenlijk project:  
Rotaryclub Amersfoort-Regio en Rotaryclub Erwitte-Hellweg (D) schenken 48 boekenkasten, 3000 
boeken en 3000 rugzakjes aan basisscholen in Ghana  
 
Rotaryclub Amersfoort-Regio en haar Duitse zusterclub Erwitte-Hellweg in Lippstadt  zijn vanaf 1980 
aan elkaar verbonden. Door de jaren heen is een hechte band ontstaan en worden veel gezamenlijke 
activiteiten ondernomen. Daar ontbrak er nog één aan: een gezamenlijke internationaal project.  
 
Rotaryclub Amersfoort-Regio is al sinds 1996 actief in Ghana actief en ondersteunt het werk van de 
Brothers FIC, ook wel bekend als Broeders van Maastricht. Via eigen bijdragen en tal van 
sponsoracties kon de club investeren in schoollokalen, meubilair, waterpompen, computers, een 
mobiele kliniek en gereedschappen met een totale waarde van meer dan 200.000 Euro.  
In 2013 sloot Rotaryclub Amersfoort-Regio met Stichting My Book Buddy, gevestigd te Amersfoort en 
actief in ontwikkelingslanden, een overeenkomst om basisscholen te voorzien van mobiele 
boekenkasten met leesboeken. Doel is kinderen in aanraking te brengen met boeken en daardoor de 
leesvaardigheid  en de algemene ontwikkeling te stimuleren. In haar korte bestaan heeft de stichting 
inmiddels vele duizenden kinderen van boeken voorzien. In datzelfde jaar reisde een delegatie van 
de club samen met de voorzitter van My Book Buddy naar Ghana om drie scholen van in totaal 18 
mobiele boekenkasten te voorzien. 
 
De Duitse zusterclub was dermate enthousiast over dit project dat zij besloot aan te sluiten. Via 
allerlei fundraisingsacties kon in korte tijd door beide clubs een bedrag van € 10.000 bijeen worden 
gebracht. Hiermee konden niet minder dan 5 basisscholen in Ghana met 3000 leerlingen worden 
voorzien van 48 boekenkasten. 
 
Onlangs reisden delegaties van beide Rotaryclubs naar Ghana om boeken aan te schaffen en de 
kasten met inhoud op de scholen te overhandigen. Voorzitter Bernard van Schaik, secretaris Ton 
Voortman, en voorzitter international service Hugo Pietersz van Amersfoortse zijde, en voorzitter 
Claus Jakobs, penningmeester Christoph Hackländer en clublid Heinz-Bruno Hecker van Duitse zijde 
vormden het reisgezelschap. Bij boekwinkels in Accra werden 3000 boeken, woordenboeken en 
wandkaarten aangeschaft. De rugzakjes waren eerder al in Ghana gefabriceerd. De personenbus 
waarmee vervolgens de reis naar het noorden van Ghana werd ondernomen was met de bagage 
afgeladen vol. 
 
In de Northern Region werd een school in de plaats Bole bezocht. De overige 5 scholen bevinden zich 
in de Upper-West Region, onder andere in de regionale hoofdstad Wa en de grensstad Nandom. Het 
concept van de overhandigen was telkens hetzelfde: een instructiebijeenkomst met de leerkrachten, 
die als bibliothecaris fungeren, een feestelijk samenzijn op het schoolplein met zang en dans en 
tenslotte het overhandigen van de kasten, boeken en rugzakjes in elk van de klassen. Deze bestaan 
uit soms wel 100 kinderen. Schoolmeubilair is niet altijd in voldoende mate aanwezig. Twee koffers 
vol met kleine geschenken, zoals pennen en blocnotes vonden gretig aftrek. Overal was de sfeer 
uitbundig en waren blije gezichten te zien. 
 
Het systeem van My Book Buddy is simpel en uiterst doeltreffend. Elke leerling mag elke week een 
boek uit de kast meenemen. Iedereen krijgt een speciaal rugzakje, waar het boek ingestopt kan 
worden. Er is een vaste dag in de week, My Book Buddy dag, waarop boeken geleend en ingeleverd 
kunnen worden. Op die dag hangt de speciale vlag uit, zodat iedereen weet dat het My Book Buddy 
dag is. Een niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat de huisgenoten van de leerling ook met boeken 
en lezen in aanraking komen. Niet onbelangrijk in een omgeving, waarin nog veel analfabetisme 
voorkomt. 
Voor meer informatie: www.mybookbuddy.nl 
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Nadere informatie is verkrijgbaar bij Ton Voortman, projectcoördinator en secretaris Rotaryclub 
Amersfoort-Regio, tel. 06-54776254 
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