
UITNODIGING
Stichting Voorlezen 
                 bestaat 3 jaar! 
Graag nodigen we JOU uit voor een DINER PENSANT.
Op de dag van oprichting besloot Stichting Voorlezen iedere verjaardag te vieren. Omdat we 
bijzondere momenten graag met jou delen. Maar, ook vinden we het een mooi moment om 
het belang van voorlezen weer eens te benadrukken. Waarschijnlijk weet je wel dat voorlezen 
helpt het taalniveau van kinderen te verhogen. Maar, weet je ook dat het ons socialer maakt? 
Dit gegeven staat centraal tijdens de viering van ons 3-jarig jubileum. Want, wat meer sociaal 
gedrag en empathie kunnen we in onze huidige samenleving wel gebruiken. 

Wij nodigen jou, als liefhebber van (voor)lezen en betrokkene bij de Nederlandse 
samenleving, van harte uit voor ons DINER PENSANT op vrijdag 17 november,  
van 17.00 tot 21.00 uur in de Plint in Dordrecht. 

Programma
Het programma heeft als uitgangspunt samen aan de slag te gaan met de vraag hoe we 
voorlezen in kunnen zetten om onze samenleving socialer te maken en verschillende 
bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen. Kim Bruggeman, oud-raadslid van 
Gemeente Dordrecht, is deze avond onze gespreksleider.  
Drie sprekers introduceren deze avond het thema: 
- Bert van de Burgt, bestuurslid van onze stichting; 
-  Zihni Ózdil, historicus, docent, columnist voor het NRC Handelsblad en  

GroenLinks politicus;
-  Mylo Freeman, auteur van prentenboeken en geeft lezingen over diversiteit.
Gedurende de avond presenteren diverse projecten, organisaties en boekwinkels zich  
op onze inspiratiemarkt. En natuurlijk genieten we deze avond van een heerlijk diner  
en goede gesprekken!

Aanmelden
Vier je ons 3-jarig bestaan mee? Laat dit weten door vóór 10 november een e-mail te  
sturen naar ilse.vd@voorlezen.org. Ken je iemand die (vrijwillig) werkzaam is bij  
bijvoorbeeld een uitgeverij, bibliotheek of sociaal project en die dit evenement ook  
graag bezoekt? Dit kan! Hij of zij moet zich wel zelf aanmelden. We hebben beperkte 
capaciteit, dus wacht niet te lang! 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging met hierin een aantal vragen om je,  
als voorbereiding op het diner, aan het denken te zetten. 

We ontmoeten je graag op 17 november!

Hartelijke groet, 
namens Stichting Voorlezen

Ilse van Donkelaar
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brengt voorlezers en initiatieven samen

Datum: 17 november 2017
Tijdstip: 17.00 tot 21.00 uur  
 (inclusief diner)
Locatie:  De Plint,  

Maarten Harpertsz 
Trompweg 235 in 
Dordrecht 

Kosten:  Op basis van  
vrijwillige bijdrage  
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