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In 2012 eerste voorleesgroep
Steeds meer groepen vroegen of ze in de bibliotheek 
konden komen voorlezen
Nemen hun eigen achterban mee
In 2018 Internationaal Voorleesfestival
Nu voorleesgroepen in het Turks, Arabisch, Russisch, 
Spaans, Portugees, Armeens, Chinees, Perzisch, Indiaas 
en Japans
Initiatieven komen uit de gemeenschappen zelf
Veel expats en anderstaligen in gemeente Amstelveen



World of books: een kast bij het voorleestheater met 
verschillende ‘huisjes’ met boeken
De kast wordt gevuld door lezers zelf, iedereen kan 
boeken achterlaten
Iedereen kan boeken meenemen, ook als je geen lid bent
Circa 20 nieuwe boeken per week worden gedoneerd
Elk boek krijgt een sticker
Boeken worden wekelijks gescreend en geordend door 
een bibliotheekmedewerker



Veel draagvlak binnen de organisatie
Doelstellingen: mensen zich welkom laten voelen en 
leesplezier bevorderen
Past ook bij de gemeente: gemeente Amstelveen zet in op 
internationalisering en diversiteit

Zie verder:
o Website bibliotheek: World of Books - swap books from all over the world 

(debibliotheekamstelland.nl)

o Interview over World of books: Bibliotheek Amstelland: ‘Meertaligheid heeft met de 
‘World of Books’ echt een plek in de bieb gekregen’ | Probiblio

o Overzichtspagina Probiblio over Meertaligheid: Meertaligheid | Probiblio

o Webinar Meertaligheid: Webinar meertaligheid: Werk aan een meertalige leescultuur 
thuis, in de kinderopvang en op school - Bibliotheekcampus

o

https://www.debibliotheekamstelland.nl/actueel/nieuws/world-of-books---swap-books-from-all-over-the-world.html
https://www.probiblio.nl/blog/bibliotheek-amstelland-meertaligheid
https://www.probiblio.nl/meertaligheid
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/webinar-meertaligheid?utm_source=Verzendlijst%3A+2022+09+01+Meertaligheid+std&utm_medium=email&utm_campaign=0622+Webinar+meertaligheid+454505






‘We loved how we were all connected each other by 
singing along all together no matter what language we 

speak and what culture we are from’’

‘How wonderful it was to sing along and share a book 
with everyone!’

- Reacties van Tiny Tots & Litle Dots (English, Japanese and Indian storytelling and 
sing-a- long sessions) 





Op

roepje aan Portugese ouders in eigen FB groep:

‘En er staan nieuwe boeken in ons hoekje bij de bieb in Amstelveen. 
Kom gewoon langs, kies er eentje uit om daar te lezen (met een 
lekkere koffie) of mee naar huis te nemen. Dit alles dankzij de 

Bibliotheek Amstelveen Stadsplein en de Amstelveense en 
Amsterdamse families, die boeken hebben gedoneerd.’

- Berichtje op Facebook door de Portugese voorleesgroep



Chinese voorlezer: 

‘As seeing the project of the WORLD of BOOKS and Language 
Storytelling sessions organized by your library, I am so 

appreciated and inspirational by these programmas that you 
are making…..I….would like to donate some Chinese children 

books as well as organize a storytelling session.’

- Vraag Chinese bezoeker Bibliotheek (en inmiddels voorlezer)
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