Kinderzwerfboekenmarkt, 5 mei 2013,
Wijkpark Transvaal
Wat was het een feest he, het Bevrijdingsfeest van de Haagse Hopjes
Transvaal! Mooi weer en zoveel leuke dingen om te doen.
Boeken horen erbij. Dat vonden 480
kinderen die naar de Kinderzwerfboeken
markt kwamen, aan de achterkant van het
Hopjes huisje.
Er waren ook wel heel veel boeken om uit
te kiezen, wel 1635. En allemaal
verschillende boeken ook nog. Op dubbele
Harry Potter boeken na en nog een paar
heel speciale andere boeken.
Er waren dit jaar 3 afdelingen: 6+ 7 jaar, 8
t/m 11 jaar, 12-17 jaar. En elke afdeling had
zijn eigen stripverhalen en zijn eigen
kennisboeken.
Voor de meiden was er een aparte hoek, 8
t/m 11 jaar en 12+ jaar.
En dit jaar mochten de ouders niet
meekomen op de markt. Hij was echt alleen
voor kinderen van 6 jaar tot 17 jaar. De
ouders vonden dat niet leuk hoor! Maar we
hadden een team vrijwilligers om advies te
geven. Als de kinderen dat zelf wilden. Een
kinderboeken schrijfster, een kinderboeken
verkoopster, iemand van de bibliotheek, 2
schooljuffen, en een BSO juf. Dat was fijn.
Bijna iedereen nam 2 boeken mee,
sommigen 3. Voor een broertje, of omdat
ze heel graag wilden en een keer extra
mochten komen.
Als een kind van 5 jaar heel erg graag ook
een boek wilde, dan hielp iemand van de
vrijwilligers om samen een leuk boek uit te
zoeken.

Weet je dat alle Harry Potter boeken mee zijn
genomen? En alle griezelboeken, en bijna alle
meiden boeken. Alle prent-verhalen zijn
meegenomen, ook die voor 8 t/m 11 jaar en voor
12+ jaar! Prentverhalen zijn verhalen waar de
tekeningen en de woorden samen het verhaal
vertellen. Dat zijn eigenlijk een soort kunst-boeken.

En alle kennisboeken voor 6 en 7 jaar waren op het laatst op. En
die waren niet gemakkelijk! Dierenboeken, techniek, over de natuur,
kookboeken.
Er waren ook veel boeken voor kinderen die (nog) moeite hebben
met lezen. Omdat ze Dyslexie hebben of thuis geen Nederlands
spreken. Of omdat ze nooit leuke boeken vinden die niet zo moeilijk
zijn. Ik had speciaal voor hun boeken gekregen van uitgevers en
schrijvers. Ook voor 12+ jaar. En weet je wat? Bijna al die boeken
waren ook op.
Goed he, die kinders van Transvaal.
Lezen doen ze graag!
Goed nieuws:
In buurthuis Bario, in de Kockstraat 175, bij de
Paul Krugerlaan, staat een kinderzwerfboeken
boekenkastje waar je bijna altijd bij kunt. Daar
kun je je uitgelezen zwerfboeken achterlaten en
nieuwe boeken vinden.
Want: zwerfboeken zijn boeken die je niet vast
mag houden. Zwerfboeken zijn om samen met alle kinderen in Nederland te
delen. Je mag een zwerfboek best een paar maanden bij je houden, maar als
je het boek 2x of 3x opnieuw hebt gelezen, dan is een volgende aan de beurt.
Anne vh Zwerfboek, 15/5/2013

