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VINCENTIUS VOOR ZESDE JAAR OP RIJ VAN START MET BOEKENACTIE: AL 25.000 GLOEDNIEUWE 
BOEKEN VERDEELD AAN KINDEREN, GESCHONKEN DOOR UITGEVERIJ CLAVIS 

Persbericht oktober 2021 

 

Dit is het zesde jaar op rij dat Vincentius Limburg, dankzij Uitgeverij Clavis deze boekenactie doet. De 

actie richt zich tot kinderen uit de gezinnen, die de 37 Vincentius verenigingen voorthelpen. Ieder 

kind van 0-16 jaar ontvangt een gratis boek. Geen aftands, versleten boek maar een gloednieuw boek 

én dit op maat. Want er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen: er zijn boeken 

voor kinderen van 0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-8 jaar, 9-12 jaar en 13-16 jaar. We plannen deze actie ieder 

jaar in deze periode, vlak voor de feesten van Sint, Kerst of Eindejaar, zodat het boek als een mooi 

geschenk kan worden gegeven. Sinds vorig jaar startte Uitgeverij Clavis bovendien met een extra 

zomeractie, dit ook vanuit de bezorgdheid naar de mogelijke leesachterstand die kinderen in de 

corona periode zouden oplopen. Deze zomeractie zal net als de najaarsactie structureel in de 

werking van Vincentius Limburg worden ingebed. Stef Vandebroek, voorzitter van Vincentius 

Limburg: “Zo hebben onze vrijwilligers in totaal sinds de start in 2016, nu al meer dan 25.000 boeken 

verdeeld.”  

Waarom deze actie ? Lezen bevordert de taalontwikkeling van kinderen, de woordenschat, 
begrijpend lezen,… Maar is ook veel meer: (voor) lezen is plezant, laat kinderen dromen, stimuleert 
de creativiteit, en is ontspannend. Maar een boek kopen is duur en een bibliotheekbezoek is niet 
altijd evident en prioriteit in een gezin dat het zeer moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te 
knopen.  

Els Palmaers, ondervoorzitter en secretaris van de vzw: “Helaas stoten we door deze actie te doen, 
ook weer op het harde feit dat het aantal kinderen uit de gezinnen die we helpen ieder jaar 
toeneemt. Terwijl we in 2016 2.880 boeken uitdeelden aan kinderen tussen 0-12 jaar, zitten we nu 
op 3.479. 

In plaats van de term kinderarmoede, gebruikt Vincentius Limburg liever ‘kansen voor kinderen’. Met 
deze actie maar ook met de oprichting van het Fonds ‘Vrienden van…’  leggen we de focus op 
kinderen. Vincentius Limburg wil al van bij de start kinderen helpen, niet enkel met voedsel en kledij 
(dat heel noodzakelijk en een fundamentele basisbehoefte is en waar de mensen ons vnl. van 
kennen), maar ook op andere vlakken die de sociale inclusie bevorderen.” 
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