
Geachte boekverkoper,

Volgende week ontvangt u van ons drie exemplaren van de prachtige poster bij het
initiatief ‘Geef een prentenboek cadeau’.  Deze is speciaal voor de actie gemaakt door
Anita Jeram, de illustratrice van het geliefde prentenboek Raad eens hoeveel ik van je
hou, dat zoals u weet vanaf begin april voor 2 euro te koop is in iedere boekhandel.
Wilt u meer posters bestellen? Ze zijn in pakketten van 25 exemplaren gratis
verkrijgbaar. U betaalt slechts de leveringskosten. U kunt uw bestelling doorgeven via
info@geefeenboekcadeau.nl.

Deze poster is niet alleen bedoeld voor alle boekhandels, maar ook voor alle scholen 
en instellingen uit de kinderopvang. Helpt u ze daar op te hangen?
Deze instellingen zijn van de actie op de hoogte gebracht, met de suggestie om al 
hun kinderen een exemplaar van Raad eens hoeveel ik van je hou cadeau te doen en te
bestellen bij hun boekhandel. Maar nog lang niet alle instellingen hebben dit
daadwerkelijk gedaan. U kunt hen zelf ook benaderen. Dan moet u wel snel zijn: 
de besteltermijn loopt tot en met 28 februari. 

Belangrijke informatie:

• Er is nog een beperkt aantal exemplaren van Ronja de roversdochter beschikbaar.
• De besteltermijn van Raad eens hoeveel ik van je hou is verlengd tot 28 februari. 
• In een doos zitten 26 exemplaren, in plaats van de eerder genoemde 30. 

Houdt u daar rekening mee bij het bestellen van het aantal dozen.
• De actie start op veler verzoek op 6 april in plaats van op 3 april. 
• U krijgt van ons wederom een pretpakket voor in de winkel met vlaggetjes,

ansichtkaarten, posters en een banier. 

Mocht u nog twijfelen over het te bestellen aantal exemplaren, neem het volgende dan
in overweging: we gaan in alle landelijke en regionale kranten van de Persgroep groot
met deze actie adverteren!

Met vriendelijke groeten,

De stichting ‘Geef mij maar een boek!’
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