
IBBY-Vlaanderen koestert jeugdliteratuur en wil kwaliteits-
volle kinder- en jeugdboeken tot bij kinderen en jongeren 
brengen. Als lidorganisatie van IBBY – International Board 
on Books for Young People – richten we onze blik op 
de wereld en stellen we ons engagement scherp.

Het recht van ieder kind om een lezer te kunnen worden 
en toegang te hebben tot boeken is één van de basis-
beginsels waarop IBBY steunt. IBBY is een niet-gouverne-
mentele organisatie met zetel in Bazel, opgericht in 
1953 en uitgegroeid tot een internationaal netwerk 
met afdelingen in 77 landen. De Belgische IBBY-sectie 
werd in 1992 opgericht en bestaat uit twee afdelingen: 
IBBY-Vlaanderen en IBBY-Belgique francophone. IBBY-
Vlaanderen heeft haar thuisbasis bij Iedereen Leest vzw. 

Word vandaag Vriend van IBBY-Vlaanderen en maak zo
deel uit van een wereldwijd netwerk dat 
ervoor ijvert om alle kinderen in de wereld 
toegang te geven tot boeken. 

Heb je Heb je 
een hart 
Heb je 
een hart 
Heb je 

voor boeken? 
Droom je van Droom je van 
een betere
Droom je van 
een betere
Droom je van 

wereld met wereld met 
meer lezers?



Wat doet IBBY-Vlaanderen?IBBY-Vlaanderen?IBBY
NOMINATIES VOOR INTERNATIONALE PRIJZEN 

ibby-Vlaanderen coördineert de nominaties en inzendingen voor de twee-
jaarlĳ kse Hans Christian Andersen Award en de jaarlĳ kse Astrid Lindgren 
Memorial Award, de twee meest prestigieuze prĳ zen ter wereld voor kinder- 
en jeugdliteratuur. Voor de Astrid Lindgren Memorial Award komen auteurs, 
illustratoren, verhalenvertellers en leesbevorderaars in aanmerking. Ook 
voor de ibby Honour List wordt tweejaarlĳ ks een werk van een schrĳ ver, 
een illustrator en een vertaler voorgedragen. 

STEUN VOOR KINDEREN 
IN CRISISSITUATIES

Nooit eerder waren er zoveel mensen op 
de vlucht. Overal in de wereld, maar vooral in 
Afrika en het Midden-Oosten. Door het onder-
steunen van goede leesbevorderingsprojecten 
op plaatsen waar de noden hoog zĳ n, wil ibby- 
Vlaanderen haar maatschappelĳ k engagement 
verder uitbouwen. We doneerden in 2015 
de opbrengst van onze jaarlĳ kse boeken-

verkoop aan ibby-Libanon voor de ondersteuning van Syrische kinderen in 
vluchtelingenkampen. In 2016 ging onze aandacht uit naar niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen die in Vlaanderen in opvangcentra verblĳ ven. 
In 2017 lag de focus op de wederopbouw van de ibby-bibliotheken in Gaza.

U wil graag deel uitmaken U wil graag deel uitmaken 
van de IBBY-gemeenschap? -gemeenschap? IBBY-gemeenschap? IBBY

DAT KAN! WORD VRIEND, AMBASSADEUR
OF ENGAGEER U ALS VRIJWILLIGER.

ibby-Vrienden zĳ n verbonden met de wereld en geloven in het belang van 
de toegang tot boeken en het recht van iedereen op lezen.

Aansluitend bĳ  deze mondiale missie legt ibby-Vlaanderen accenten 
voor haar werking in Vlaanderen. Vlaams kinderrechtencommissaris 
Bruno Vanobbergen is peter van ibby-Vlaanderen en draagt mee de missie 
van ibby uit. Met uw lidmaatschap maakt u mee het verschil. Nodig ook 
vrienden en familie uit om Vriend te worden! 

ibby-Vlaanderen wil bĳ zondere aandacht schenken aan kinderen en jonge-
ren op de vlucht, wereldwĳ d maar ook aan kinderen die in Vlaanderen en 
Brussel in asielcentra, in jeugdinstellingen of in moeilĳ ke (thuis)situaties 
verblĳ ven. Al deze kinderen zĳ n kwetsbaar. Verhalen kunnen troost bieden. 
Boeken kunnen hen meenemen in een andere wereld en hen een moment 
van rust en ontspanning bieden.



DE DOELSTELLINGEN VAN 
IBBY-INTERNATIONAAL OP EEN RIJTJE:

waken over de Rechten van waken over de Rechten van 
het Kind: lezen en geletterdheid het Kind: lezen en geletterdheid 
is een basisrecht

bijdragen aan een groter inter-bijdragen aan een groter inter-
nationaal begrip via kinder- nationaal begrip via kinder- 
en jeugdliteratuuren jeugdliteratuur

ernaar streven om alle kinderen 
in de wereld toegang te geven in de wereld toegang te geven 
tot kwaliteitsvolle jeugdliteratuurtot kwaliteitsvolle jeugdliteratuur

de productie en distributie vande productie en distributie van
kwaliteitsvolle jeugdboeken kwaliteitsvolle jeugdboeken 
wereldwijd aanmoedigenwereldwijd aanmoedigen

het onderzoek naar jeugdliteratuur het onderzoek naar jeugdliteratuur 
stimuleren en de deskundigheid stimuleren en de deskundigheid 
verhogen bij leesbevorderaars verhogen bij leesbevorderaars 
die werken met kinderen
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Blijf op de hoogte en volg IBBY op 
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Hoe wordt u IBBY-lid? 
VRIEND WORDEN IS GRATIS! 

Vriend wordt u voor het leven. U hoe�  zich dus maar 1 keer te registreren. 
Meld u aan via www.iedereenleest.be en onze vriendschap is een feit. 
Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ibby-nieuws uit binnen- 
en buitenland. U ontvangt uitnodigingen voor activiteiten en bĳ een-
komsten. Ook organisaties kunnen Vriend worden. 

U WILT EEN F NANCIËLE BIJDRAGE OF GIFT DOEN? 
U wilt graag de doelstellingen en projecten van ibby-Vlaanderen fi nancieel 
ondersteunen? Dat kan met een vrĳ willige bĳ drage of gi� . Gi� en vanaf 40 euro
zĳ n fi scaal a� rekbaar. U kan een storting doen op be61 7366 6666 6617 
(bic: kredbebb), met vermelding van ‘gi� ’. U kan éénmalige bĳ dragen 
voor specifi eke projecten doen maar u kan ook jaarlĳ ks een algemene 
bĳ drage leveren. U kiest zelf de formule. 

U WILT ZICH GRAAG ENGAGEREN ALS VRIJWILLIGER?
U hee�  interesse, tĳ d en goesting om meer betrokken te worden bĳ  de 
ibby-werking? U wilt uw expertise inze� en om ibby-Vlaanderen verder uit 
te bouwen? Er zĳ n verschillende mogelĳ kheden: leden- of sponsorwerver, 
vrĳ williger bĳ  activiteiten, e.a. Vermeld uw keuze bĳ  uw aanmelding als Vriend.

Wenst u meer informatie om Vriend of Vrĳ williger te worden? 
Contacteer Eva Devos op eva.devos@iedereenleest.be

Eva Devos — voorzitter IBBY-VlaanderenIBBY-VlaanderenIBBY-

Sylvie Dhaene — directeur Iedereen Leest

Iedereen Leest 

Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen
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