Wilt u uw school- of klasbib aanvullen?
Davidsfonds helpt mee met schoolbibbonnen
Wilt u graag uw school- of klasbibliotheek vullen met kwaliteitsvolle boeken,
maar ontbreekt het budget? Goed nieuws, want vanaf september 2019 pakt
Davidsfonds uit met een nieuwe geschenkformule.
Ouders, grootouders, familie en vrienden kunnen uw school één of meerdere schoolbibbonnen van 40 euro
cadeau doen, zodat u uw school- of klasbib kunt vullen met boeken uit ons aanbod op
www.davidsfonds.be/boeken.
Omdat lezen essentieel is voor de (taal)ontwikkeling van elke leerling, bouwt Davidsfonds graag mee aan
het boekenaanbod in uw school. Als geen ander weet u dat een degelijke school- of klasbib van pas komt om
de kennis van het Nederlands te versterken en het leesplezier door te geven.

Hoe werkt het?
➢ Vanaf september 2019 kan iedereen via Davidsfonds één of meerdere schoolbibbonnen van 40 euro per
stuk kopen om te schenken aan een school. Dat doen ze door de Davidsfonds Cultuurkaart aan te vragen
via de Davidsfonds Cultuurgids of via onze website www.davidsfonds.be/cultuurkaart. Geïnteresseerden
kunnen kiezen tussen twee soorten bonnen:
o Schoolbibbon via Davidsfonds in uw buurt: De Davidsfonds vrijwilligers kiezen een school
waarmee ze samenwerken. De kopers ontvangen de Cultuurkaart samen met hun eventuele
bestelling van boeken en cd’s; de vrijwilligers ontvangen in december alle schoolbibbonnen en
geven die persoonlijk af aan de school. Uw school kiest daarna zelf voor welke boeken ze de
bonnen inruilt.
Schoolbibbon die de koper zelf afgeeft: Kopers kiezen zelf een school. Wij bezorgen hen de
schoolbibbon(nen) samen met hun Davidsfonds Cultuurkaart, zodat ze de bon(nen) zelf kunnen
afgeven aan de school van hun keuze. Uw school kiest daarna zelf voor welke boeken ze de
bonnen inruilt.
➢ Kocht iemand schoolbibbonnen voor uw school? U ontvangt die van hen persoonlijk of gebundeld door
een lokale Davidsfonds afdeling in december 2019.
➢ Vanaf 1 januari tot 31 december 2020 kunt u de schoolbibbonnen inwisselen voor boeken en cd’s uit de
Davidsfonds Cultuurgids 2019-2020 of het aanbod op www.davidsfonds.be/boeken.
o

➢ Maak uw keuze en geef die op een van deze twee manieren door:
o Geef de bon(nen) samen met uw bestelling aan de Davidsfonds vrijwilligers van wie u de
schoolbibbon(nen) ontving
o Mail het unieke nummer van de bon(nen) samen met uw bestelling naar
schoolbibbon@davidsfonds.be
➢ Vanaf 1 februari 2020 ontvangt u uw bestelling.
➢ Denk aan het milieu en bundel uw bestelling, zodat we alles in één keer kunnen leveren. Per schijf van 100
euro bonnen die u inruilt, krijgt u een gratis boek. U kunt niet bijbetalen.
➢ De schoolbibbon is niet cumuleerbaar met eventuele andere acties en kortingen op boeken en cd’s. De
bon is evenmin omruilbaar in geld en het bedrag dat niet wordt opgenomen, wordt niet terugbetaald.
Voor elke euro verschil, ontvangt u een Davidsfonds balpen.

Wat krijgen de schenkers in ruil?
Niet alleen uw school ontvangt een cadeau, ook de schenkers blijven niet met lege handen achter. In ruil krijgen ze
een Davidsfonds Cultuurkaart, goed voor een jaar lang cultuurplezier en cultuurvoordelen voor het hele gezin:
➢ Korting en andere voordelen bij meer dan vijftig cultuurhuizen in Vlaanderen & Brussel
➢ Reductie op evenementen en boeken van Davidsfonds, cursussen en familiedagen van Davidsfonds
Academie en reizen van Davidsfonds Cultuurreizen
➢ Het Davidsfonds Cultuurmagazine vol interessante artikels en interviews vier keer per jaar in de bus
Kopen de schenkers zelf voor meer dan 100 euro aan schoolbibbonnen en/of boeken? Dan krijgen ze een gratis
boek: de graphic novel Haast, een poëtisch verhaal van Stéphane Servant in een vertaling van Ed Franck en met
illustraties van Rébecca Dautremer.

Welke boeken kunt u kiezen?
U kunt kiezen uit het aanbod in onze Cultuurgids 2019-2020 of op onze site www.davidsfonds.be/boeken.
U kunt verschillende boeken aankopen, maar ook meerdere exemplaren van hetzelfde boek. Hieronder geven we
wat voorbeelden van boeken die u kunt inwisselen voor 40, 80 of 120 euro.

Wat zeggen leerkrachten over de schoolbibbon?
We stelden de schoolbibbon al voor aan verschillende leerkrachten, die enthousiast reageerden.
Hieronder alvast twee getuigenissen van ervaringsdeskundigen.

Bent u overtuigd van deze formule en wilt u alle (groot)ouders, familie, vrienden, oudercomités en
andere schoolpartners warm maken voor dit initiatief?
Graag bezorgen we u een flyer om op te nemen in uw communicatie.
Hebt u nog vragen over de schoolbibbon? Mail naar schoolbibbon@davidsfonds.be.

