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VOORWOORD

Ruim tien jaar na de oprich-
ting van Books 4 Life in Til-
burg behoren wij landelijk tot 
de grote donoren. In 2017 do-
neerden wij een recordbedrag 
van 121.075 euro aan goede 
doelen die zich inzetten voor 
mensenrechten en het bestrij-
den van armoede.  Wat zijn wij 
daar trots op!  

Als ‘grote’  speler hebben we 
sinds vorig jaar zelfs een heus 
Comité van Aanbeveling. 
Liefhebbers van literatuur en 
schrijvers zijn nu verbonden 
aan onze doelen. Zulke grote 
schrijvers dat de auteur van 
dit voorwoord er nerveus van 
wordt.  

Ruim 120k gedoneerd (wat 
klinkt dat lekker), een Comité 
van Aanbeveling, 6 winkels, 
vele tientallen vrijwilligers 
en prachtige goede (lokale)

doelen die wij steunen...het 
is tijd voor een nieuwe tradi-
tie: een sociaal jaarverslag. 
Een manier om recht te doen 
aan de geweldige inzet van de 
vrijwilligers en te delen welke 
mooie goede doelen wij een 
bijdrage mogen geven.

In 2017 ontvingen Oxfam No-
vib en Amnesty International 
ieder 30.315 euro en ontvin-
gen vele lokale stichtingen in 
totaal ruim 60.000 euro.  Dat 
zijn tienduizenden boeken die 
de vrijwilligers hebben ver-
kocht. Een geweldige presta-
tie!

Het voorwoord kan dan ook 
niet anders worden afgeslo-
ten:  

VRIJWILLIGERS
BEDANKT!

Landelijk bestuur Stichting 
Books 4 Life
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Books 4 Life zet zich sinds 
2005 in om via  goede doe-
len mensenrechten te be-
vorderen en armoede te 
bestrijden. Wij doen dat via 
maatschappelijke betrok-
kenheid en door duurzaam 
gebruik te bevorderen.

Books 4 Life wil zo veel mo-

gelijk inkomsten genereren 
voor het goede doel, door 
middel van de verkoop van 
gedoneerde boeken en ge-

relateerde activiteiten. 90% 
van de opbrengst gaat di-
rect naar de goede doelen 
die we steunen. Met Oxfam 
Novib en Amnesty Internati-
onal hebben wij een bijzon-

dere relatie. Zij ontvangen 
de helft van onze donatie 
en met hen hebben wij een  
een 5-jarig partnership.

Books 4 Life toont zich maat-
schappelijk betrokken door 
laagdrempelig, veelzijdig, 
uitdagend en gezellig vrij-
willigerswerk aan te bieden 
voor mensen van alle leef-
tijden en achtergronden. 
Daarbij willen wij persoon-
lijke ontwikkeling stimuleren 
door, vooral jongeren/stu-
denten en mensen die tijde-
lijk niet deelnemen aan het 
arbeidsproces, de kans te 
geven ervaring op te doen 
met ondernemerschap.

Books 4 Life wil duurzaam-
hergebruik van boeken be-
vorderen door tweedehands 
boeken in te zamelen en te-
gen een eerlijke, betaalbare 
prijs te verkopen via onze 
winkels, op markten en on-
line.

WWW.BOOKS4LIFE.NL



B4L &

OXFAM NOVIB 
Books 4 Life steunt Oxfam 
Novib ook in 2017 met een 
bijdrage van 30.223,50 euro 
voor het project tegen kind-
huwelijken. 

Oxfam Novib: “Kindhuwelij-
ken ontnemen meisjes hun 
rechten. Hun recht op eigen 
keuze, maar ook op onderwijs, 
veiligheid, gezondheid en li-
chamelijke integriteit. Door-
dat meisjes op jonge leeftijd 
trouwen hebben zij een ver-
hoogd risico op complicaties 
bij zwangerschap en beval-
ling en zijn ze kwetsbaar voor 
huiselijk geweld en seksueel 
misbruik. Bovendien worden 
de meeste meisjes gedwon-
gen om te stoppen met hun 
opleiding na het huwelijk. 
Zonder opleiding staakt hun 
persoonlijke ontwikkeling en 
wordt de kans kleiner dat zij 
kunnen ontsnappen aan ar-
moede.
 Wij streven naar een we-

reld waarin vrouwen dezelfde
kansen hebben als mannen.
Waarin meisjes net als jon-
gens naar school gaan. Maar 
een traditie aanpassen, dat 
lukt niet zomaar.
 Daarom betrekken we 
de hele lokale samenleving 
bij het tegengaan van kind-
huwelijken. Samen met onze 
partnerorganisaties trainen 
we leerkrachten en geven 
we voorlichting over vrou-
wenrechten en onderwijs 
aan meisjes. Met een lespro-
gramma leren we meisjes én 
jongens over hun seksuele 
rechten en de gevolgen van 
kindhuwelijken.
 We informeren ouders, 
leraren, religieuze leiders, 
gezondheidswerkers, politie 
en justitie. Lokale radiozen-
ders sturen boodschappen 
over kindhuwelijken de ether 
in. Samen organiseren we to-
neelstukken en debatten over 
het onderwerp.”

HET WERKT!

4.000 meisjes en jongens in Niger kregen les over hun sek-
suele rechten en de gevolgen van kindhuwelijken.
188 kindhuwelijken werden door gemeenschappen zelf 
voorkomen.
In 39 gevallen greep de overheid in om een kindhuwelijk te 
stoppen.
Honderden boodschappen over kindhuwelijken gingen via 
lokale radiozenders de ether in.
Met lokale gemeenschappen organiseerden we tientallen 
toneelstukken en debatten over kindhuwelijken.
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B4L & AMNESTY 
INTERNATIONAL

©AmnestyInternational  Jorn van Eck

Books 4 Life steunt Amnesty 
International in 2017 met een 
bijdrage van ruim 30.233,50 
euro in hun strijd ter bevor-
dering van mensenrechten 
wereldwijd. 

Amnesty International is 
na 50 jaar een wereldwijde 
beweging van meer dan 7 
miljoen mensen die strijden 
tegen onrecht. In meer dan 
150 landen voeren zij actie 
voor gerechtigheid, vrijheid, 
menselijke waardigheid en 
gelijkheid.

Books 4 Life steunt het pro-
ject om MBO leerlingen te 
onderwijzen over mensen-
rechten en de vluchtelin-
gencrisis. 

Bijna 50 miljoen kinderen 
zijn op de vlucht. In dit les-
materiaal wordt besproken 
wat dit betekent voor kin-
deren en hun ouders aan de 
hand van persoonlijke ver-
halen van Mustafa, Davron, 
Aram en Said. 



GRONINGEN

De donaties van Groningen gingen naar Humanitas (4.543 
euro) en St. People (4.543 euro) dat via scholing laaggelet-
terden weer wil laten meedoen in de samenleving en daar-
door groei, geluk en gezondheid wil realiseren. Coach4You 
Groningen ontving een bedrag van 4.543 euro om brug-
klaskinderen die het nodig hebben te steunen. Ninos de 
Guatemale start kleinschalige educatieprojecten om kinde-
ren te onderwijzen en ontving daarvoor 4.543 euro. Am-
nesty International en Oxfam Novib ontvingen ieder 9.087 
euro.

36.346 EURO



De vele vrijwilligers in Utrecht hebben in 2017 maar liefs 
28.020 euro opgehaald voor goede doelen. In 2017 steun-
de Books 4 Life Utrecht Stichting Raja, Stichting KiCoBa, 
Stichting De Wilg, Rode Kruis Utrecht en het Helen Dow-
ling Instituut met ruim 14.000 euro met dank aan de inzet 
van de vele vrijwilligers. Amnesty International en Oxfam 
Novib ontvingen ieder 7.010 euro.

28.020 EURO
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De vrijwilligers van Books 4 Life Eindhoven hebben naast 
onze vaste samenwerkingspartners drie  goede doelen ge-
kozen om de opbrengst van 2017 aan te doneren. 

Amnesty International en Oxfam Novib ontvingen ieder 
3.232 euro. Humanitas Eindhoven ontving een cheque ter 
waarde van 2.100 euro. De Starfish Foundation kreeg ook 
een donatie van 2.100 euro. La Esperanza Granada kreeg 
van Books4Life Eindhoven een bijdrage van 2.100 euro.  

12.764 EURO



   

Books 4 Life Tilburg is in 2005 opgericht door enkele enthousiaste studenten van T
University. De winkel is gevestigd in een van de universiteitsgebouwen. Met de vrijwilligers 
is in 2017 een netto bedrag van € 17.600,- ver

Oxfam Novib    4.400 eur
Stichting De Vrolijkheid  1.750 eur
Bieb Sint Maarten   1.500 
Casey Troy Foundation  1.450 euro  Voor elk wat wils       250 euro
Amnesty International  4.400 eur

17.600 EURO

TILBURG

g is in 2005 opgericht door enkele enthousiaste studenten van Tilburg 
. De winkel is gevestigd in een van de universiteitsgebouwen. Met de vrijwilligers 

is in 2017 een netto bedrag van € 17.600,- verdiend. 

4.400 euro   IMC Weekendschool Tilburg  1.400 euro
1.750 euro  Stichting Giri Asih    1.250 euro
1.500 euro  United Cubs     1.200 euro

Casey Troy Foundation  1.450 euro  Voor elk wat wils       250 euro
4.400 euro  



De medewerkers en vrijwilligers van Books 4 Life Nijme-
gen hebben de Casey Troy Foundation, Empowering Girls 
Gambia, EducAIDed en Stichting Gast gekozen als goede 
doelen. Ieder doel ontving 1787,50 euro. Daarnaast ont-
vingen  Amnesty International en Oxfam Novib ieder 3.700 
euro. De vrijwilligers in de winkel kiezen binnenkort de klein 
Daarnaast hebben de medewerkers/vrijwilligers een extra 
doel gekozen omdat zij een klein bedrag vroegen: de Asy-
lum Seekers Support Group vluchtelingen LHBT+ (250 euro)

NIJM
EGEN

 14.800 EURO



AMSTERDAM

15.544EURO

In Amsterdam hebben de vrijwilligers van de winkel ook in 
2017 een mooi bedrag gerealiseerd met de verkoop van 
tweedehands boeken. Een bedrag van maar liefs 15.544 
euro is opgehaald voor donatie aan goede doelen. De vas-
te samenwerkingspartner Oxfam Novib ontving een bedrag 
van 3.886 euro voor haar project tegen kindhuwelijken in 
Niger. Amnesty International ontving voor haar MBO les-
project over mensenrechten en de vluchtelingencrisis even-
eens een bedrag van 3.886 euro. 
De vrijwilligers van de winkel kozen de lokale goede:  Against 
Malaria ontving 6.000 euro, Fair Climate Fund ontving 1.500 
euro en Ngaleku Centre ontving 272 euro.



GOED BOEK
GOED DOEL


