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BABA BULLETIN 

BABA en boeken:  “Lezen is reizen in je hoofd” 
BABA is een touringcarbedrijf dat al meer dan 30 jaar rei-
zen organiseert. BABA vindt reizen fantastisch:  Je doet 
nieuwe indrukken op, geniet van mooie landschappen, 
beleeft andere culturen en hoort de verhalen van de men-
sen die je ontmoet. 
Maar niet iedereen reist graag . Sommige mensen heb-

ben gewoon geen zin in de ongemakken die het reizen 

ook met zich mee kan brengen, zoals files en ander leed.  

Anderen willen wel op reis, maar worden beperkt door    

gebrek aan tijd of geld. 

Maar je kunt ook reizen zonder je te verplaatsen:  Pak een boek en stap in 

een andere wereld. Lees wat andere mensen je te vertellen hebben, geniet 

van landschappen, proef de sfeer van verre streken. Maak kennis met een 

andere wereld  die door een schrijver aan je wordt onthuld. Of beleef een 

spannend avontuur door je te laten meeslepen in een  griezelig boek of thriller.  

Kortom: “Lezen is reizen in je hoofd”. 

De oprichting van de eerste vrij toegankelijke “minibieb” in Enschede is aanlei-

ding voor BABA om deze speciale boekeneditie van het BABA-Bulletin uit te 

brengen. 

Je leest hier alles over een minibieb en hoe je er zelf een kunt beginnen. 
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Misschien hebt u het helemaal niet gemerkt, maar er is iets gebeurd waar BABA erg blij van wordt: de 
eerste GRATIS “minibieb” in Enschede is van start gegaan in de Sumatrastraat.  
Het idee om een boekenkastje buiten neer te zetten en de boeken waar je zelf van hebt genoten te delen met 
anderen is afkomstig uit Amerika, maar inmiddels is er een wereldwijd netwerk ontstaan van eigenaren van een 
“Little Free Library” (LFL), zoals hij in het Engels wordt genoemd. In Nederland wordt de LFL wel een “minibieb” 
genoemd. Met een minibieb kan je anderen blij maken met goede boeken en zelf ook nieuwe boeken lezen.  
En dat helemaal GRATIS!  
De minibieb nodigt mensen uit (meer) te gaan lezen en het idee wordt dan ook omarmd door de Bibliotheek En-
schede (zie elders in dit Bulletin) en door de wethouder van onderwijs Eelco Eerenberg. Hij wil als wethouder 
nauw betrokken blijven bij hetgeen in de wijken gebeurt en was dan ook graag bereid om op 18 december 2014 
de  “minibieb Sumatrastraat” officieel  te  openen!  

Iedereen blij met gratis boeken in de “minibieb” 

Weth. Eerenberg 
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Spencer Collins is een fanatieke lezer en een door-
zetter. Hij woont in Amerika, in Kansas. Toen hij zijn 
eigen Little Free Library was begonnen werd er na 
een maand een brief bezorgd van de gemeente 
waarin stond dat hij niet zomaar zonder vergunning 
een buurtbieb aan de straat mocht zetten. De plaat-
selijke krant hoorde zijn verhaal en publiceerde het, 
waarna hij zoveel bijval kreeg voor zijn minibiblio-
theek dat de gemeente het niet meer kon maken om 
hem zijn bieb te verbieden. En weet je wat er gebeur-
de: Dankzij Spencer werd de wetgeving veranderd, 
zodat iedereen nu een boekenkast buiten mag zetten 
om het ruilen van boeken mogelijk te maken. Ben jij 
ook zo`n doorzetter die van lezen houdt?  
Doe dan als Spencer en begin je eigen gratis buurt-
bieb.  

Laat je inspireren door Spencer Collins (9 jaar) 

Spencer bij de gemeenteraad van Kansas 

Je eigen minibieb beginnen kan heel eenvoudig. Steeds meer volwassenen en kinderen nemen hiertoe het initiatief. 
Je kan het alleen doen, maar samen met anderen is het makkelijker en leuker!  
Als je in je eigen straat een bieb wilt starten kan je bijvoorbeeld eerst langs de huizen gaan om de mensen te vragen of ze 
het een leuk idee vinden en of ze mee willen doen. Je kan ook een briefje bij ze in de bus gooien. Als je de bieb vanuit je 
school wilt starten kan je de jufrouw of meester vragen of hij of zij mee wil doen.  
Heb je eenmaal een  groepje bij elkaar dan moet je nadenken over de plek waar je de bieb gaat neerzetten. Wordt dat bui-
ten (bijv. aan je huis of aan de school) of binnen (bijv. in de hal van je school of van een flatgebouw)?  
Dan moet je zien dat je aan een kast(je) komt. Als hij buiten komt te staan moet hij waterdicht zijn!  
Misschien heeft iemand wel een geschikt kastje thuis staan dat je hiervoor mag gebruiken. 
Je kunt natuurlijk ook je eigen kastje ontwerpen en bouwen. Dan krijg je een origineel exemplaar!  

Het zou mooi zijn als je aan gratis materiaal kan komen. Dat is milieuvriendelijk en goedkoop. Misschien heeft iemand nog 
wel wat planken staan die hij wel kwijt wil voor dit doel. Zelf knutselen is leuk, maar misschien heb je wel wat hulp nodig en 
zou het mooi zijn als je wat gereedschap kunt lenen. Als je niemand in je eigen buurt kan vinden die je kan helpen kan je 
contact opnemen met Dick Vos van Baba-reizen. Baba heeft een garage, waar je mooi kan knutselen en Baba heeft ook 
wel wat gereedschap dat je mag gebruiken. Als BABA geen tijd heeft kan je ook terecht bij de “Stadswerkplaats” in de Per-

formance Factory (voormalig Polaroidgebouw).  
Je kunt je kastje ook LATEN bouwen, maar dat is natuurlijk wel wat duurder.  
Bij “de Werkplaats” (zie ook verderop in dit Bulletin) in Enschede kunnen ze dat voor je doen. Je kunt je 
ontwerp met hun bespreken; dan kijken zij of het haalbaar is. Ze kunnen ook tips geven waardoor het 
ontwerp beter of goedkoper wordt. Soms mag je ook zelf mee werken zodat je het kastje samen maakt.  
Veel mensen hebben nog wel wat restjes verf in hun schuur staan. Als je die gebruikt om je kastje op te 
vrolijken wordt het een mooie kleurrijke aanwinst voor je buurt.  

Als je bieb klaar is moet je nog even nadenken over de spelregels. Mag iedereen zomaar een boek pakken, of is het de be-
doeling dat ze ook een boek terugzetten en dus alleen ruilen? En kan iedereen zomaar bij de inhoud van de bieb of moeten 
ze eerst ergens een sleutel vragen? Je kan zelf bepalen wat de regels voor jouw bieb zijn.  
Maak een lijstje met regels dat je in je bieb ophangt. Voor meer tips: www,minibieb.nl             Veel succes!! 

Je eigen bieb beginnen. Hoe pak je dat aan? 
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Een van de belangrijkste doelstellingen van de Openbare Bibliotheek Enschede is “leesbevordering”. Het is dus 
haar taak om mensen zoveel mogelijk te stimuleren om te gaan lezen. De Bibliotheek is daarom ook blij met an-
dere initiatieven die mensen aanzetten tot lezen. Daarom steunt de Bibliotheek de oprichting van zoveel mogelijk 
minibiebs van harte en ziet ze die niet als concurrent.  
Als je zelf een minibieb bent gestart ga dan naar de Bibliotheek om dat te melden. De bibliotheek ruimt namelijk 
zo nu en dan boeken op. Als beheerder van een minibieb krijg je dan de eerste keus en mag je een aantal boe-
ken gratis meenemen!!! 
De Bibliotheek geeft zelf ook elk jaar gratis boeken weg in het kader van de actie  “Nederland leest”. In 2015 is 
dat het boek “Een vlucht regenwulpen” van Maarten `t Hart. Ga dus snel naar de bibliotheek, haal een exem-
plaar, lees het en zet het dan in je minbieb, zodat ook anderen uit jouw straat het kunnen lezen.  

Enschede 

Het starten van een minibieb kost op zich geen geld, maar als je zelf een kastje wilt bouwen heb je wel materiaal 
nodig. En spijkers, scharnieren, hout, lijm en glas zijn niet gratis. Toch is er een mooie manier om je idee zonder 
kosten te realiseren. De Gemeente heeft namelijk geld beschikbaar gesteld voor initiatieven die je in en met de 
buurt uitvoert. In het kader van de actie “Jij maakt de buurt” kan je dan een wijkbudget aanvragen.  
Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, maar de minibieb voldoet aan bijna alle voorwaarden. 
Door een minibieb gaan mensen met elkaar samenwerken en leren ze elkaar (beter) kennen. Als ze samen de 
bieb beheren en deze ook allemaal in de gaten houden is men betrokken bij elkaar. Met een mooi woord noe-
men we dat “sociale cohesie”. En als mensen elkaar beter leren kennen neemt het gevoel van onveiligheid af.  
Als je ook nog activiteiten rond de minibieb organiseert kan het een leuk ontmoetingspunt voor de straat of buurt 
worden. Zo kan je bijvoorbeeld een krukje bij je bieb zetten waar eens in de week (als het mooi weer is) iemand 
op gaat zitten om voor te lezen voor de kleuters in de straat. Of je kan een leesclubje starten door in elk boek 
dat je plaatst een korte “recensie” te zetten, waarin je aangeeft waarom je dat boek het lezen waard vindt. 
De gratis boeken zijn bereikbaar voor iedereen en zijn dus ook een manier voor mensen met een laag inkomen 
om te blijven lezen; het is dus een “wijkdienst”.  En natuurlijk is de minibieb een toonbeeld van duurzaamheid: In 
plaats van dat mensen hun oude boeken weggooien worden ze nu opnieuw gelezen. Als je je kastje zo veel mo-
gelijk maakt van afvalmaterialen en eventuele verlichting op zonnecellen laat werken is het helemaal super duur-
zaam! 

Wat vindt “DE” bibliotheek van de minibieb? 

Een minibieb duur? Gebruik het wijkbudget! 

Je zou ook een minibieb kunnen ontwerpen en bouwen als je na schooltijd gebruik 
maakt van de BSO. SKE kinderopvang vindt dat een goed idee. Momenteel kijken ze 
of deze activiteit in het programma van SKE kan worden opgenomen.  
Of dat doorgaat en wanneer het van start gaat kunnen we nu nog niet zeggen, maar 
er wordt aan gewerkt!. 

Een minibieb bouwen met de Buitenschoolse Opvang? 
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Bent u niet in de gelegenheid om een zelf ontworpen minibieb te maken? Dan kan u hem ook laten maken.  

Bij “De Werkplaats”, gevestigd aan de Handelskade West 19 in Enschede, werken vijftig cliënten van Aveleijn on-

der de begeleiding van ongeveer 10 begeleiders met hout.  

Er wordt hout gezaagd en gekloofd voor de open haard, maar er worden ook allerlei producten gemaakt zoals 

banken, kastjes en vogelnestjes. Alle producten worden door en samen met de cliënten gemaakt. U kunt in over-

leg uw eigen ontwerp door hen laten uitvoeren.  

Als u contact met ze wilt opnemen of meer informatie wilt bel dan met : 053- 4324565 (vraag naar Johan de Bruin) 

of kijk op: www.bijzonderwelkom.nl/projecten/id/890 

Een minibieb LATEN maken? Ga naar “De Werkplaats” 

Reizen in het kwadraat: lezen voor of tijdens het reizen 

Bij BABA-reizen houden we van reizen én van lezen. En de combinatie is helemaal geweldig!  
Wij noemen dat “reizen in het kwadraat”.  
Als je voordat je op reis gaat alvast wat leest over de streek die je gaat bezoeken kijk je straks met an-
dere ogen en zie je veel meer dan de argeloze onvoorbereide toerist. En als je tijdens je reis een boek 
leest dat zich afspeelt in het gebied dat je bezoekt ga je helemaal op in de locale sfeer.  
Wilt u op reis? Bij BABA kunt u terecht voor: 

• Kunstreizen:  
o.a. 3 t/m 10 mei 2015  kunstreis Moravië  

• Sportreizen: 
11 jan 2015   Halve marathon Egmond 
 1 febr. 2015  Midwintermarathon Apeldoorn 

• Werkweken 
• Studiereizen 

• Schoolreisjes 
Alle denkbare bestemmingen bespreekbaar 

• Bedrijfsuitstapjes 
• Groepsvervoer 
• Huur van touringcar met chauffeur 

 
Voor meer info: www.baba.nl 

BABA-reizen wenst u:  

    Een nieuw jaar waarin alles geheel 
 
              volgens het boekje verloopt. 


