BESTEL
NU

Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen
opgroeien tussen de mooiste boeken

Tonke Dragt – De brief voor de koning
Verschijnt 23 april 2021
Prijs: € 3,50
Paperback
ISBN (pakket 20 exemplaren): 978 90 831 2081 2| € 70,-

•
•
•
•
•

De brief voor de koning verscheen voor het eerst in 1962
Kinderboek van het jaar in 1963
Bekroond met de Griffel der Griffels 1955 - 2004
Nu te zien als serie op Netflix
Leuk om voor te lezen en zelf te lezen

Bestelinformatie

Pretpakket

• Voer uw bestelling in bij CB Online. De inkoopkorting per pakket is vastgelegd op 20% DIO.
Boeken kunnen alleen per pakket w
 orden besteld, zonder recht van retour.
• De uiterste besteldatum (voor gegarandeerde
levering) voor het jeugdboek is 21 maart 2021.
Voor het prentenboek is dat 26 april 2021.
• De boeken worden in de week vóór de actie
geleverd.
• Op = op

Alle deelnemende boekhandels ontvangen een
pretpakket om boekhandel en school te versieren,
begeleid door een brief vol tips hoe u in fysieke of
digitale vorm een voorleesfeest kan organiseren in
het thema van de boeken.
Het besteltermijn voor de extra pretpakketten
van De brief voor de koning is inmiddels verstreken, maar er is een grotere oplage bepaald, dus u
kunt alsnog uw bestelling aangeven via verkoop@
geefeenboekcadeau.nl. Hiervoor geldt zolang de
voorraad strekt. De pretpakketten van Max en de
Maximonsters kunt u nog bestellen tot 26 april en
ook na deze datum geldt: zolang de voorraad strekt.
De pakketten worden geleverd via het CB in de
week voor verschijning.

Vlaanderen
• Bestellingen gaan in Vlaanderen eveneens via
verkoop@geefeenboekcadeau.nl.
• Vanwege het btw-verschil tussen Nederland en
België geldt een afwijkende inkoopkorting van
17,8%

Maurice Sendak – Max en de Maximonsters
Verschijnt 18 juni 2021
Prijs: € 2,50
Hardcover
ISBN (pakket 22 exemplaren): 978 90 831 2084 3 | € 55,-

• Max en de Maximonsters verscheen voor het eerst in 1963
• Sendak is internationaal bekroond met o.a. de Hans Christian
Andersen Award, de Laura Ingalls Wilder Award en de Astrid Lindgren
Memorial Award. In de Verenigde Staten ontving hij de National Medal
of Arts voor zijn bijdrage aan de kunsten

Digitale campagnebeelden

Tip

Download digitale campagnebeelden voor uw
eigen website en socialmediakanalen op de website onder het kopje ‘mediakit’.

Geef uw inzamelactie en/of andere activiteiten
door aan info@geefeenboekcadeau.nl, dan
delen wij die op de website en social media.

Doneren aan een goed doel
Niet alle kinderen komen in de boekhandel of
hebben familie die dat wel doet. Om klanten
de gelegenheid te geven om een kind dat thuis
geen boeken heeft een mooi boek te schenken,
zamelen een heel aantal boekhandels de titels
in voor een goed doel. Voorbeelden van goede
doelen zijn De VoorleesExpress, Stichting
Humanitas, Stichting Kinderzwerfboek en
Stichting Jarige Job.
Een klant kan een boek pakken en dat op het
plankje voor het goede doel (aan te vragen via
info@geefeenboekcadeau.nl) plaatsen, zodat
hij of zij ook echt het gevoel heeft een boek te
doneren en niet zomaar wat geld.

Hoe bereiken we alle kinderen in Nederland en Vlaanderen?
Via het onderwijs en de opvang!
Benader zelf de peuter- en basisscholen en de kinderopvang in
uw omgeving en maak hen enthousiast voor Geef een (prenten)
boek cadeau.
Op de website vindt u onder het kopje ’Mediakit’ een flyer met
bestelinformatie voor het onderwijs en de kinderopvang. Daarin wordt uitgelegd hoe ze de boeken bij de boekhandel kunnen
bestellen. Daarnaast wijzen wij hen op de lessuggesties met
leuke doe- en knutselactiviteiten rond de boeken voor in de klas
(of thuis). En met een extra pretpakket, die u kunt aanvragen via
verkoop@geefeenboekcadeau.nl, kunt u bovendien de leerkrachten en leidsters blij maken met o.a. posters om de groepen te
versieren.

Missie
Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie alle kinderen te
laten opgroeien tussen de mooiste kinderboeken. Wat zou het mooi
zijn als ieder kind een eigen verzameling met de mooiste kinderboeken in zijn kamer heeft staan – met als resultaat dat boeken
een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven. Om die boekenkast
te vullen, worden ieder jaar in het voorjaar een jeugdboek en een
prentenboek beschikbaar gesteld voor een klein bedrag.
Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven! Geeft u mee?

Contactgegevens
PROMOTIE
• Mail info@geefeenboekcadeau.nl voor algemene vragen over de campagne, mogelijke samenwerkingen en pers aanvragen.
INFORMATIE OVER BESTELLINGEN EN DISTRIBUTIE
• Mail onderwijs@geefeenboekcadeau.nl voor vragen over de campagne in het onderwijs en
kinderopvang.
UITVOERING EN VERANTWOORDELIJKHEID
De uitgaven vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de stichting Geef een boek cadeau. De
praktische uitvoering is ondergebracht bij de ‘social enterprise’ Geef een (prenten)boek cadeau.

ww w.geefeenboekcadeau.nl | w w w.g eefeenprentenboekcad eau.nl

De foto’s (van boven naar onder) zijn geplaatst met toestemming van Boek en Kantoor De Ganzeveer, Professor
Casimirschool in Voorburg, Van Asch van Wijckschool in Rotterdam en HMC- Haaglanden Medisch Centrum

SCHOLEN & KINDEROPVANG BENADEREN

