
Alle kinderen hebben het recht om op te 
groeien in een omgeving vol boeken. 
✓ Kinderen die boeken lezen, verbeteren  

fors hun onderwijskansen.
✓ Kinderen die boeken lezen, verbeteren  

fors hun kansen voor hun latere loopbaan.
✓ Kinderen die boeken lezen, verrijken hun 

kennis, hun woordenschat, hun empathie.
Het is conditietraining voor hun hersenen,  
hun mensenkennis, hun concentratievermogen. 
Onze samenleving heeft boekenlezers nodig!Leesfonds

Elk kind een boek

Wordt u ook 
sponsor van het 

Leesfonds-project?

‘Elk kind een boek’ heeft extra 
middelen nodig om leesvuur 
aan te wakkeren bij kinderen 
en jongeren.



Geachte ondernemer,

De kranten staan er vol van: de leesvaardigheid van  
de Vlaamse kinderen en jongeren gaat erop achteruit. 
Ze zien er ook steeds minder de zin van in. 

Dat is slecht nieuws voor de samenleving. Want 
hierdoor verdwijnen ook nuance, kennis en empathie.

Gaat het manifest gebrek aan leesvaardigheid bij 
meer en meer kinderen en jongeren ook u aan het 
hart? Dan vindt u het misschien een goed idee om 
initiatieven en organisaties te steunen die het probleem 
daadwerkelijk aanpakken? En die zich elke dag inzetten 
om de volwassenen van morgen liefde bij te brengen 
voor het lezen.

Dat kan via het Leesfonds.

Samen met u wil het Leesfonds een dominosteentje 
zijn om te zorgen voor een leven lang lezen. Daarom 
schenken we boekenpakketten aan organisaties en  
vele groepen vrijwilligers die het leesvuur aanwakkeren 
bij kinderen en jongeren.

Meer dan 450 organisaties dienden een 
projectaanvraag in: jeugdhuizen, wijkorganisaties, 
crèches, ziekenhuizen en scholen. Het toont hoe  
groot de behoefte is aan ‘grondstoffen’, en hoe 
ontoereikend het budget.

Leesbevorderende organisaties kunnen bij  
het Leesfonds boekenpakketten aanvragen om in te 
zetten in hun werking. Het helpt ook met boekenlijsten 
op maat, geeft tips over effectieve leesbevordering  
of brengt de organisaties in contact met experts  
in leesbevordering. 

Voor de financiering van het ambitieuze piloot
project ‘Elk kind een boek’ is het Leesfonds niet  
alleen op zoek naar bijdragen en giften, maar ook  
naar sponsors. 

Zet u graag mee uw schouders onder het project  
‘Elk kind een boek’? Er zijn verschillende manieren  
om dat te doen. Contacteer ons! Samen met u  
bekijken  we graag de mogelijke opties.

Alvast bedankt voor uw steun om het leesvuur  
aan te wakkeren bij kinderen en jongeren,

André Vandorpe
Coördinator Leesfonds
andre.vandorpe@kantl.be  

Geeft u 
kinderen 
graag 
de kans 
om ‘lezers’ 
te worden?

Het Leesfonds werd opgericht 
door de KANTL, de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse 
Taal en Letteren. Het kadert 
binnen het Leesoffensief van de 
Vlaamse Overheid. Meer info op 
www.leesfonds.be



Na school gaan kinderen en 
jongeren naar de sportclub, de 
academie, de jeugdbeweging. 
Allemaal heel waardevol, maar qua 
positief effect op de latere loopbaan 
kunnen deze naschoolse activiteiten 
niet tippen aan het effect van 
boeken lezen. Uit onderzoek bij 
meer dan 17.000 volwassenen 
bleek ‘als kind boeken lezen’ 
succesfactor nummer 1 
te zijn voor onderwijs- en 
carrièrekansen.

Maar de cijfers zijn dramatisch: 
De helft van de Vlaamse 15jarigen 
vindt lezen saai of zelfs zinloos. En 
een vijfde van de Vlaamse 15jarigen 
haalt niet het referentieniveau voor 
lezen. Die tendens gaat zich niet 
vanzelf keren.

Dit is een project om 
kansarmoede te bestrijden. 
Kinderen die boeken 
lezen, verbeteren fors hun 
onderwijskansen, de kansen voor 
hun latere loopbaan, hun kennis, 
hun woordenschat, hun empathie. 
Boeken lezen geeft ze een betere 
toekomst.

Ook uw organisatie heeft 
boekenlezers nodig. U hebt 
ze nodig in uw organisatie, in uw 
buurt, in de samenleving. Want 
boekenlezers werken slimmer en 
geconcentreerder. Misschien is dat 
voor u een doorslaggevende reden 
om dit pilootproject te steunen? De 
kinderen en jongeren van vandaag 
zijn uw medewerkers van morgen. 
Investeren in het Leesfonds is 
voor u dus ook: investeren in de 
toekomst van uw eigen organisatie.

Boeken 
lezen 
bevordert 
onderwijs- 
en carrière-
kansen

Elk kind een boek
Een pilootproject dat ook úw steun verdient.



Met uw financiële steun aan 
het Leesfonds kunnen we veel 
initiatieven die in boekennood 
verkeren voorzien van de nodige 
‘grondstoffen’. Of zelfs van een 
bibliotheekje.

Via het Leesfonds kunt u ook een 
lokale organisatie steunen
U kunt er natuurlijk ook voor 
kiezen om een (of meerdere) 
leesbevorderende organisatie(s) 
uit uw eigen regio te ondersteunen 
met een boekenpakket. Neem 
gerust contact op voor een 
steunformule op uw maat.

Wat u zelf in ruil krijgt?
✓ Meer kinderen en jongeren die 

boeken lezen: het is ook in úw 
belang.

✓ We vermelden u graag op onze 
website en in onze sociale 
media. U kunt er ook zelf de 
aandacht op vestigen dat u als 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemer het Leesfonds 
steunt.

✓ We werken samen met u de 
regeling uit waar u zich het 
prettigst bij voelt.

We bekijken graag samen 
met u hoe we uw steun aan de 
leesbevordering zowel voor u als 
voor het Leesfonds zo interessant 
mogelijk kunnen maken.

En hebt u zelf een leesbevorderend 
project op het oog dat onder
steuning verdient van het 
Leesfonds? Laat het ons weten via: 
info@leesfonds.be

Wij 
hebben 
ook ú 
nodig!
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