
 
 

P E R S B E R I C H T  
 

‘s-Hertogenbosch, 4 januari 2016. 
 
42ste  BOEKENBEURS  IN  AANTOCHT: “BOEKEN  
VOOR  BOEKEN”! 
 
 Eind januari is het weer zover! BOEKENBEURS op de Brabanthallen: vrijdag, 
zaterdag en zondag 29, 30 en 31 januari. 
De twee hoofddoelen liggen vast en de Werkgroep is druk bezig de organisatie helemaal rond 
te breien: Hele belangrijke voorbe- 
reidingen zijn al achter de rug, zoals het vaststellen van de hoofddoelen van dit jaar. 
 
DOELEN 
Voor de Boekenbeurs van 2016 is gekozen voor Afrika: twee projecten die onze bijzondere 
aandacht vroegen, namelijk door het 
Doel “onderwijs” en het andere project “vrouwen”. Dat vraagt om nadere toelichting: 
De Stichting “Amara-Foundation” richt zich op kleinschalige hulp in de stad Kisumu in 
Kenia; daar worden ouderloze, kansarme of  
gehandicapte kinderen opgevangen door bijzondere zorg, scholing en therapie. De verwachte 
gift van de Boekenbeurs zal worden 
gebruikt voo financiële steun aan St.-Clare’s Childerenhome. Daar worden kinderen 
opgevangen, maar daarnaast wordt er gewerkt  
aan re-integratie van de kinderen, waardoor de kinderen worden teruggeplaatst bij 
familieleden. Ook de St.-Francis Primary School  
in Hambale valt onder de zorg: de basisschool telt meer dan 1000 leerlingen en met de gift 
kan de kwaliteit van het onderwijs worden 
verbeterd. Gedacht wordt aan het inrichten van een bibliotheek (motto Boekenbeurs: “Boeken 
voor Boeken”!) samen met de benodigde 
inrichting. Er is ter plekke een verantwoordelijke –nl. zr. Linet, directrice van de school- en 
zij zal het proces op de school begeleiden. 
De Boekenbeurs streeft naar een gift van € 10.000,- voor dit project. 
 
Het tweede project is voor de Stichting “Maasdriel steunt haar Missionarissen”. Al 26 jaar 
lang ondersteunt deze Stichting enkele Kerk- 
Drielse missionarissen. Een van hen is zuster Will van Mer, vroedvrouw, die werkzaam is in 
het St.-Monica Health Centre in Baba, Kameroen. 
In deze vrouwenkliniek worden kleine operaties uitgevoerd, en er is een kraamkliniek. 
Daarnaast wordt hulp verleend bij ongelukken, patiënten 



Verzorgd met o.a. malaria, typhus, diaree en aids. In de kraamkliniek vinden de bevallingen 
plaats, w.o. keizersnedes. Er is ruimte voor een 
Echografie, er wordt voorlichting gegeven aan zwangere vrouwen en er wordt prenatale zorg 
verleend aan moeder en ongeboren kind. 
Zuster van Mer wil haar kliniek verbeteren door de bouw van twee ziekenzalen, twee 
privékamers met aangrenzende badkamer, aansluiting op  
het waternet, een veranda rondom met goten voor de waterafvoer in het regenseizoen. Tot slot 
wil zuster van Mer graag een omheining rond 
het ziekenhuis, want nu kan Jan en Alleman binnenlopen (ook ongenode gasten!) maar ook 
varkens en kippen uit de buurt: dat laatste is niet 
zo best voor de hygiëne! 
Voor dit project hoopt de Boekenbeurs € 5000,- binnen te halen. 
 
STREEFBEDRAG 
Het streefbedrag is dus een kleine € 20.000,-, maar de Boekenbeurs heeft nog een aantal 
kleinere projecten in portefeuille en ieder jaar lukt 
Het weer om ook voor deze projectjes kleine bedragen vrij te maken! 
 
DE  BOEKENBEURS  ZELF 
De start wordt gemaakt met 100.000 boeken (nieuwe en gebruikte), verdeeld over een 
dertigtal rubrieken (delicatessen –het betere boek-,  
Literatuur, romans, kunst, geschiedenis, kinderboeken, strips, muziek, koken, hobby enz.). 
Daarnaast zijn er ook grammofoonplaten en CD’s. 
De toegang is GRATIS!  
Koopt U minimaal één boek, dan is het parkeren gratis (d.m.v. een uitrijkaart). 
Alles vindt plaats op de Brabanthallen, Diezekade 2. 
De data: vrijdag 29 januari 2016, 19.00 – 22.00 uur; zaterdag 30 januari en zondag 31 januari, 
van 10.00 – 16.00 uur. 
De prijzen voor de boeken en platen zijn zeer schappelijk, alleen de zogenaamde delicatessen 
hebben hun eigen prijzen (te koop in de delicatessenhoek). Ook daar weer staan de boeken 
keurig gerubriceerd. 
 
Dit is een VINCENTIUSPROJECT;  
Nadere informatie vindt U op www.vincentiusdenbosch.nl of: 
www.facebook.com/BoekenbeursDenBosch. 
De ruim 150 vrijwilligers hopen er ook dit jaar weer een geslaagde BOEKENBEURS van te 
maken! 


