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Stichting My Book Buddy en Rotaryclub Amersfoort-Regio schenken 
18 boekenkasten met 2000 boeken aan basisscholen in Ghana  
 
Rotaryclub Amersfoort-Regio is al sinds 1996 actief in Ghana 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.  
 
Stichting My Book Buddy is gevestigd te Amersfoort en actief in ontwikkelingslanden, waar ze 
scholen voorziet 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 k orte bestaan heeft de stichting inmiddels vele duizenden kinderen van boeken voorzien.  
 
My Book Buddy en de Rotaryclub Amersfoort-Regio hebben elkaar bij toeval ontmoet. Al snel bleken 
de doelstellingen van beide organisaties uitstekend te combineren. De Rotaryclub heeft scholen 
gebouwd, die echter een gebrek aan leermiddelen en boeken hebben.  Daar kan My Book Buddy 
voor een deel in voorzien. Besloten werd een drietal scholen te helpen. 
 
Vorige maand reisden voorzitter Cathy Spierenburg van My Book Buddy en drie bestuursleden van de 
Rotaryclub, te weten voorzitter Richard van Berkel, inkomend voorzitter Bernard van Schaik en 
secretaris Ton Voortman naar Ghana af. Hun eerste taak was het kopen van de leesboeken bij 
verschillende boekwinkels in Accra. Elke boekenkast krijgt circa 100 boeken, waardoor de oogst zo’n 
2000 boeken was. De pick-up waarmee vervolgens de reis naar het noorden van Ghana werd 
ondernomen was met de bagage afgeladen vol. 
 

  
 
In de Upper-West Region werden de regionale hoofdstad Wa aangedaan en de plaats Tumu. De 
kinderen van de St. Louischool in Wa hielpen met het stempelen en registeren van de boeken. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst met zang en dans op het schoolplein werden de boekenkasten en 
boeken overgedragen. De 18 boekenkasten waren nog maar net klaar, en gemaakt in een technische 
school in de omgeving van Wa. Een mooie bijkomstigheid, want de fabricage was tevens een 
leerproject voor scholieren. 
In Tumu werd dit mooie ritueel herhaald in de basisschool St. Mary. Als dankbaarheid kregen de 
bezoekers een geit en een kip. 



 

 
Vervolgens ging de reis naar Zebilla in de Upper-East Region, vlak bij de grens met Togo en Burkina 
Faso. De St. Charles School kreeg eveneens 6 boekenkasten met inhoud. Deze school is in de 
afgelopen twee jaar door de Rotary van nieuwe lokalen voorzien. Ook is hier vorig jaar het oude 
schoolmeubilair van het Baarns Lyceum naar toegebracht. Door al deze faciliteiten zijn de 
schoolresultaten met sprongen verbeterd en behoort St. Charles nu tot de top in de regio. 
 
 

 
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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