
De Kinderzwerfboekenmarkt op 
Koninginnedag 2012 

Wie	  denkt	  dat	  kinderen	  niet	  van	  boeken	  houden,	  die	  heeft	  het	  
toch	  echt	  mis	  !	  	  

Het	  weer	  was	  prachtig	  op	  deze	  Koninginnedag	  en	  de	  Haagse	  
Hopjes	  Transvaal	  hadden	  weer	  heel	  veel	  attracties	  geregeld.	  
Dus	  mijn	  Kinderzwerfboekenmarkt	  had	  stevige	  concurrentie	  !	  	  
En	  toch	  kwamen	  er	  bijna	  300	  kinderen	  bij	  ons	  langs	  om	  een	  
zwerfboek	  uit	  te	  zoeken.	  Zowel	  jongens	  als	  meisjes.	  Van	  3	  t/m	  
14	  jaar	  !	  	  

Ik	  had	  wel	  900	  boeken.	  Voor	  6	  t/m	  16	  jaar.	  	  En	  ook	  
prentenboeken,	  gedichtenbundels,	  stripverhalen.	  
Boeken	  over	  techniek,	  dieren,	  de	  natuur,	  sport,	  kunst,	  
geschiedenis,	  landen	  &	  volken,	  en	  allerlei	  soorten	  
hobby’s.	  	  
Tot	  mijn	  verrassing	  zochten	  bijna	  alle	  kinderen	  een	  
echt	  leesboek	  uit.	  Soms	  een	  hele	  dikke	  !	  En	  dus	  niet	  
een	  stripverhaal	  of	  een	  boek	  vol	  platen	  met	  maar	  
heel	  weinig	  tekst. 	  

Een	  paar	  kinderen	  waren	  er	  al	  vroeg	  bij.	  Twee	  
boeken	  mocht	  je	  uitzoeken.	  De	  ene	  ging	  met	  2	  dikke	  
Harry	  Potter	  boeken	  in	  z’n	  armen	  geklemd	  weg,	  de	  
ander	  helemaal	  blij	  met	  de	  serie	  “Hoe	  overleef	  ik	  …”	  
van	  Francine	  Oomen,	  het	  Huis	  van	  Anubis,	  een	  
griezelboek	  van	  Paul	  van	  Loon,	  of	  een	  heel	  mooi	  
verhaal	  dat	  in	  Marokko	  speelt.	  
De	  prentenboeken	  en	  de	  leesboeken	  voor	  6	  en	  7	  jaar	  
(totaal	  150	  boeken)	  waren	  na	  ruim	  een	  uur	  al	  op	  !	  
Logisch	  want	  ruim	  110	  kinderen	  in	  die	  leeftijdgroep	  kwamen	  langs.	  
De	  overgebleven	  kennis-‐hobby	  boeken	  zijn	  achtergebleven	  bij	  de	  Hopjes.	  Dus	  als	  je	  heel	  graag	  
zelf	  knutselt	  of	  technische	  proefjes	  doet	  …….	  	  

	  

We	  hebben	  alle	  kinderen	  en	  alle	  
ouders	  goed	  uitgelegd	  dat	  
zwerfboekjes	  boeken	  zijn	  die	  moeten	  
zwerven.	  Van	  het	  ene	  kind	  naar	  het	  
andere	  kind.	  Naar	  een	  zusje	  of	  naar	  
een	  neefje.	  Of	  omwisselen	  met	  de	  
zwerfboeken	  die	  een	  vriend(in)	  heeft	  
uitgezocht.	  
Een	  goed	  idee	  is	  ook	  om	  het	  
zwerfboek	  aan	  de	  juf	  of	  meester	  op	  
school	  te	  geven.	  Misschien	  om	  als	  
klas	  of	  als	  school	  mee	  te	  doen	  aan	  het	  
Kinderzwerfboek	  Project.	  
In	  elk	  boek	  staat	  een	  verhaaltje	  met	  



de	  uitleg	  over	  het	  project.	  Iedereen	  
die	  een	  boek	  is	  komen	  uitzoeken	  
kan	  lezen.	  En	  dus	  ook	  dat	  verhaaltje	  
met	  uitleg	  begrijpen.	  Ja	  he	  ! 	  
Maar	  eerst	  ZELF	  genieten	  van	  het	  
boek.	  Het	  boek	  hoeft	  echt	  niet	  
meteen	  de	  volgende	  week	  weer	  
doorgegeven	  te	  worden.	  Het	  mag	  
wel,	  maar	  hoeft	  niet.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Wil	  je	  de	  uitleg	  over	  het	  Kinderzwerfboek	  Project	  nog	  een	  keertje	  horen	  ?	  	  

Kijk	  dan	  naar	  deze	  2	  fimpjes	  op	  Youtube	  :	  	  
*	  Youtube	  ;	  Kinderzwerfboek	  ;	  film	  :	  Kinderzwerfboek,	  hoe	  werkt	  de	  site.mov	  
http://www.youtube.com/watch?v=ksHqxU5REmw&feature=colike	  
*	  Youtube	  ;	  Kinderzwerfboek	  ;	  film	  :	  KINDERZWERFBOEKEN,	  DOE	  JE	  OOK	  MEE?.mov	  
http://www.youtube.com/watch?v=a2Ya5c3XkKE&feature=colike	  

	  

Veel	  plezier	  !	  

Anne	  vh	  Kinderzwerfboek	  
anne.ls@ziggo.nl	  
www.kinderzwerfboek.nl	  

	  


