
Geef 
een boek 
neem 
een boek

voor 

jong en 

oud...

...voor 

iedereen

De Bukbieb is een 

klein, kleurig, sta-

len ruil-bibliotheekje 

met aan weerszijde een 

bankje. ‘Geef een boek 

en neem een boek’ is 

de simpele gebruiks-

aanwijzing van dit 

bibliotheekje.

De Bukbieb heeft een 

lage ingang om het 

weer buiten te houden. 

Vandaar zijn naam: 

Je moet iets bukken 

om binnen te komen. 

Binnen sta je beschut 

en heb je keuze uit 5 

meter boeken. 

De Bukbieb wordt in 

onderdelen gemaakt 

door een staalfabriek. 

De onderdelen worden 

geassembleerd in de 

regio door mensen met 

een afstand tot de ar-

beidsmarkt. Zij zorgen 

ook voor onderhoud.

De Bukbieb is een ont-

moetingsplaats voor de 

buurt. Een laagdrempe-

lige manier om kennis 

te maken met boeken 

én elkaar. Bovendien 

krijgen boeken zo een 

tweede, derde of vier-

de leven.





JA!
Wij willen 

een Bukbieb 

ruilbiblio-

theekje in 

onze buurt.
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Naam, adres en handtekening

Een pdf van de handtekeningenlijst kan je downloaden via www.bukbieb.nl > hoe?



soring van het bedrijfs-

leven of lokale onder-

nemers is een goed idee. 

(Neem contact op met 

info@bukbieb.nl voor tips 

en een voorbeeld subsidie 

aanvraag.) 

Stap 1 Ga in jouw buurt 

de deuren langs en leg 

aan iedereen uit wat een 

Bukbieb is en wat hij kan 

doen voor de buurt. 

(Maak gebruik van bij-

geleverd infomateriaal) 

Vraag aan enthousiaste 

buurtgenoten om hun hand-

Stap 2 Als je voldoende 

handtekeningen hebt ver-

zameld zoek dan contact 

met de gemeente. Aangezien 

de Bukbieb in de openbare 

ruimte wordt geplaatst, 

moet de gemeente daar toe-

stemming/vergunning voor 

geven. Elke gemeente staat 

Stap 3 Sommige gemeenten 

hebben potjes om dit soort 

initiatieven te financie-

ren. Bij andere gemeenten 

moet je zelf voor financie-

ring zorgen. In dit laat-

ste geval kan je lokale of 

landelijke fondsen aan-

schrijven. Maar ook spon-

Stap 4 Heb je alles ge-

regeld en zijn er fond-

sen, neem dan contact op 

met Bukbieb. In onderling 

overleg maken we een plan-

ning. Je geeft dan door 

in welke kleur je de Buk-

bieb wilt. De staalfa-

briek levert de Bukbieb 

De Bukbieb is een 

ontmoetingsplaats 

voor de buurt. Een 

laagdrempelige manier 

om kennis te maken 

met boeken en elkaar. 

En boeken krijgen zo 

een tweede, derde of 

vierde leven.

Hoe krijgen 

wij een 

Bukbieb in 

onze buurt?

tekening te zetten op de 

lijst. Dit is een belan-

gerijk onderdeel. Het 

zorgt voor draagvlak voor 

een ruilbibliotheekje in 

de buurt. Tip: vind me-

destander(s) want samen 

iets organiseren is veel 

leuker.

open voor burgerinitiatie-

ven, vaak via een wijk-

coördinator. Bespreek met 

hun de wens van de wijk 

en hoe die verder uit te 

werken.

in losse onderdelen aan 

bij de regionale sociale 

werkplaats die de Bukbieb 

dan in elkaar zet. Samen 

zorgen we er dan voor dat 

de officiële opening van de 

ruilbibliotheek een groot 

feest wordt.

De Bukbieb wil je graag in 

elke stap van dit traject 

met raad en daad bijstaan, 

dus aarzel niet om contact 

met ons op te nemen. Wij 

helpen je graag.

Bukbieb, 

Gertjan vander Net 

06 244 878 84, 

Reinoud van Hasselt 

06 110 731 32, 

info@bukbieb.nl, 

www.bukbieb.nlzorge






