
VERSCHIJNT 13 MEI 2022

BESTEL NU!

€ 2,50

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

Ik zou wel een kindje lusten met zijn expressieve, humoristische kleurenillustraties maakt 

voorlezen een feest voor jong en oud! Het prentenboek verscheen voor het eerst in 2004 in 

Frankrijk, waarna het in 2005 in Nederland werd uitgegeven door Uitgeverij Gottmer, waar het 

al jaren een van de meest populaire titels is. Wereldwijd is Ik zou wel een kindje lusten in 20 

verschillende talen uitgebracht en zijn er in totaal 850.000 exemplaren verkocht.



BESTELINFORMATIE
De inkoopkorting voor de boekhandel: 20% DIO (voor België 17,8%). 

· Boeken kunnen alleen per pakket van 24 exemplaren  worden 

besteld, zonder recht van retour

· De uiterste besteldatum is 15 april 2022

 Bestel snel want OP=OP

· De boeken worden in de week vóór de actie geleverd

 ISBN: (pakket 24 ex. ) 978 90 831 2089 8. Uitvoering: Hardcover

 Prijs: € 60,-

DIGITALE CAMPAGNEBEELDEN
Download digitale campagnebeelden voor uw eigen website en 

socialmediakanalen op de website onder het kopje ‘mediakit’.

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 een kind dat 

thuis geen boeken heeft een mooi boek te schenken, zamelen een 

heel aantal boekhandels de titels in voor een goed doel. Voorbeel-

den 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.

www.geefeenprentenboekcadeau.nl  

 
PROMOTIE
Alle deelnemende boekhandels ontvangen een promotiepakket voor in 

de boekhandel. Scholen kunnen bij de boekhandel promotiepakketten 

bestellen voor gebruik in de klas of groep. Deze promotiepakketten kunt 

u bestellen via verkoop@geefeenboekcadeau.nl. Hiervoor geldt: zolang 

de voorraad strekt. De pakketten worden geleverd via het CB. Voor 

nadere informatie, lesbrieven en educatief materiaal zie

www.geefeenprentenboekcadeau.nl 

SCHOLEN EN KINDEROPVANG BENADEREN
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 promotiepakket, dat 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.

TIP
Geef uw inzamelactie en/of andere activiteiten door aan 

info@geefeenboekcadeau.nl, dan delen wij die op de website en 

social media

VOOR VRAGEN
Mail info@geefeenboekcadeau.nl voor algemene vragen over de 

campagne, mogelijke samenwerkingen en persaanvragen.

Mail verkoop@geefeenboekcadeau.nl of bel +31 (010) 206 2929 voor 

informatie over bestellingen en distributie.

Geef een prentenboek cadeau is een initiatief 
van de stichting Geef mij maar een boek.

Geef een prentenboek cadeau
Geef een prentenboek cadeau heeft als missie om alle kinderen te laten opgroeien tussen 

de mooiste boeken. Daartoe brengt zij ieder jaar een prachtige prentenboekenklassieker 

op de markt voor slechts € 2,50. Maar hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!

Natuurlijk aan eigen kinderen, neefjes, nichtjes, kleinkinderen, maar ook aan kinderen die 

thuis geen boeken hebben. Met dat doel voor ogen vraagt een toenemend aantal boek-

handels hun klanten om een boek te doneren aan een kind dat geen boeken heeft, via de 

plaatselijke voedselbank of een andere, door de boekhandel te benaderen instelling.

Maar ook een groeiend aantal scholen en kinderopvanginstellingen doet aan al hun kinderen een boek cadeau, om 

het vervolgens te gebruiken als startpunt voor activiteiten. Zij kunnen bij de boekhandel promotiepakketten bestellen 

met posters, vlaggetjes en lessuggesties. Alles om van dit prentenboek een groot feest te maken.
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