Samen zorgen we ervoor
dat alle kinderen opgroeien
tussen de boeken

BESTEL
NU

Thea Beckman – Kruistocht in spijkerbroek
Verschijnt 8 februari 2019
Prijs: € 2,50 (dubbeldikke GEBC-editie)
Paperback
ISBN (pakket 20 exemplaren): 978 90 829 6951 1 | € 50,-

Kruistocht in spijkerbroek verscheen in 1973 en is inmiddels
bijna toe aan een honderdste druk. Het is bekroond met een
Gouden Griffel en de Europese prijs voor het beste historische jeugdboek. Lezers van de Volkskrant riepen het uit tot
mooiste kinderboek ooit.
• Lespakket beschikbaar op de website
• Familiemusical van Nationaal Jeugd Musical Theater

Bestelinformatie

Pretpakket

• Voer uw bestelling in bij CB Online. De inkoopkorting per pakket is vastgelegd op
10% DIO. Boeken kunnen alleen per pakket
worden besteld, zonder recht van retour.
• De uiterste besteldatum is 11 januari 2019.
• De boeken worden in de week vóór de actie
geleverd.
• Op = op

Alle deelnemende boekhandels ontvangen een
pretpakket met posters en andere materialen om
boekhandel en school te versieren.
Extra pakketten kunt u tot 11 januari 2019 aanvragen bij verkoop@geefeenboekcadeau.nl.

Vlaanderen

Digitale campagnebeelden

• Bestellingen gaan in Vlaanderen via Nadine
Boone (nadine@lemniscaat.nl).
• Vanwege het btw-verschil tussen Nederland
en België geldt een afwijkende inkoopkorting
van 7,5%

Download digitale campagnebeelden voor
uw eigen website en socialmediakanalen
op de website onder het kopje ‘toolkit’, met
wachtwoord ‘boek’.

Max Velthuijs – Kikker is Kikker
Verschijnt 5 april 2019
Prijs: € 2,Gebonden
ISBN (pakket 36 exemplaren): 978 90 829 6950 4 | € 72,-

Max Velthuijs ontving onder meer twee Gouden Penselen én de
Hans Christian Andersenprijs voor zijn gehele oeuvre.
Kikker viert feest: 30 jaar Kikker
Kikker op bezoek in de winkel of in de klas? www.kidshelden.nl
Liedjesvideo’s
Lespakket ‘Kikker viert feest’ beschikbaar op de website
Lesproject van de Kleuteruniversiteit van 1 t/m 14 april met
50% korting
• Tentoonstelling Ik ben Kikker in het Kinderboekenmuseum
• Familiemusical van Theater Terra
•
•
•
•

Bestelinformatie

Pretpakket

• Voer uw bestelling in bij CB Online. De inkoopkorting per pakket is vastgelegd op
10% DIO. Boeken kunnen alleen per pakket
worden besteld, zonder recht van retour.
• De uiterste besteldatum is 15 februari 2019
• De boeken worden in de week vóór de actie
geleverd.
• Op = op

Alle deelnemende boekhandels ontvangen een
pretpakket met posters en andere materialen om
boekhandel, school of kinderopvang te versieren.
Extra pakketten kunt u tot 15 februari 2019 aanvragen bij verkoop@geefeenboekcadeau.nl.

Vlaanderen

Digitale campagnebeelden

• Bestellingen gaan in Vlaanderen via Nadine
Boone (nadine@lemniscaat.nl).
• Vanwege het btw-verschil tussen Nederland
en België geldt een afwijkende inkoopkorting
van 7,5%

Download digitale campagnebeelden voor
uw eigen website en socialmediakanalen
op de website onder het kopje ‘toolkit’, met
wachtwoord ‘boek’.

De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek
cadeau heeft als missie alle kinderen te laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Om die missie
te laten slagen, worden ieder jaar in het voorjaar een
jeugdboek- en een prentenboekklassieker beschikbaar
gesteld voor een klein bedrag.
Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!
Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de
boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander.
Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting
alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat
voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle
gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn:
ook gemeente, school of kinderdagverblijf kan bijdragen.
Of natuurlijk de boekhandel, die boeken kan inzamelen
voor doelen als de VoorleesExpress, Kinderzwerfboek en
Stichting Jarige Job.

De foto’s (van boven naar onder) zijn geplaatst met toestemming van Boek en Kantoor De Ganzeveer, St. Antonius Ziekenhuis, Van Asch van Wijckschool en HMC- Haaglanden Medisch Centrum.

Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen
opgroeien tussen de boeken

Doneer een (prenten)boek
Vraag een gratis boekplankje aan via 
verkoop@geefeenboekcadeau.nl en organiseer
uw eigen geef-actie met een goed doel bij u in
de buurt!

Contactgegevens
PROMOTIE
• Patty de Block (info@geefeenboekcadeau.nl) voor boekhandel en pers.
• Tessa van Velzen (onderwijs@geefeenboekcadeau.nl) voor educatie.
• Rosanne van de Poll (rosanne.vandepoll@wpgmedia.nl) voor meer info over
Kikker 30 jaar.
INFORMATIE OVER BESTELLINGEN EN DISTRIBUTIE
• Voor Nederland: Robin van der Gaag (verkoop@geefeenboekcadeau.nl).
• Voor België: Nadine Boone (nadine@lemniscaat.nl)
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.
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