Hallo jij daar,
De Bibliotheek Maas en Peel zoekt voorleesvrijwilligers!
Wil jij je in 2020 inzetten met voorleesactiviteiten binnen jouw gemeente?
Voorlezen is leuk, voorlezen is belangrijk en ook nog eens helemaal 2020. De gemeente Peel
en Maas is samen met de gemeente Beesel, uitverkozen tot Voorleesgemeenten 2020! Dat
betekent veel aandacht voor voorlezen; op school, in de bibliotheek, op allerlei onverwachte
plekken in de gemeente en ook thuis.
Voorleesvrijwilliger worden: voorlezen is gezond, verrijkt en geeft kleur aan het leven.
Help jij mee om de Peel en Maas en Beesel Voorleesgemeenten 2020 te laten bruisen en
sprankelen? Dan lees je voor aan kinderen, ouderen in het verzorgingshuis,
de nieuwe buren uit dat verre land, aan jong en oud van 0 tot 99 jaar.
2020 wordt dan een jaar vol voorleesplezier, -activiteiten en –ontmoetingen in de
gemeenten Peel en Maas en Beesel. Samen maken we er een fantastisch voorleesjaar van.
Voorlezen krijgt het hele jaar door extra aandacht in onze gemeenten. In de Bibliotheek, op
scholen en kinderdagverblijven én met onze speciale BieBie Bakfiets en BieBiebus, brengen
we het voorlezen naar de wijken en dorpen.

Wat verwachten we van onze voorleesvrijwilliger:








Je laat zien en horen hoe leuk spelen met taal is
Je maakt kinderen, ouders en grootouders enthousiast om voor te lezen
Je bent minimaal 1x per maand beschikbaar voor een voorleesuurtje in de
bibliotheek of op oproepbasis om voor te lezen bij voorleesactiviteiten in het dorp/de
wijk
Je fiets met de BieBiebakfiets of rijdt de BieBie bus
Als vrijwilliger ben je het gezicht van de Bibliotheek en ontmoet je veel verschillende
mensen.
De hoeveelheid uren die je wilt werken bepaal je zelf en dat kan variëren van een
paar uurtjes per maand tot meerdere keren per week.

Op www.debibliotheekmaasenpeel.nl vind je meer informatie. Of stuur een mailtje naar
info@debibliotheekmaasenpeel.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
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