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unieke collectie kinderboeken, die
sinds anderhalf jaar is onderge-
bracht is de fraai verbouwde voor-
malige aula bij de Obergumer kerk
in Winsum. Eyecatcher is een enor-
me prent, die doet denken aan de
afbeeldingen van het beroemde
leesplankje ,,Die is gemaakt door
kunstenaar Volken de Vlas, van ou-
de boeken”, zegt Nijburg vol trots.
Al snel blijkt dat De Vlas verant-
woordelijk is voor een groot deel
van de attributen in het museum.
Zo heeft hij met kinderen van De
Tiggeldobbe lampen gemaakt,
eveneens voorzien van afbeeldin-
gen uit kinderenboeken. Het ge-
bouw zelf is, door de grote raampar-
tijen, enorm licht en bovendien is
alles erg ruim opgezet. ,,Met het
oog op mindervaliden”, zegt Nij-
burg. ,,In het oude gebouw zaten we
op drie etages en dat zorgde natuur-
lijk voor problemen. Wij losten dat
trouwens wel goed op. We vroegen
dan welk boek ze zochten, dat haal-

den we dan voor ze op en ze werden
voorzien van koffie of thee. Maar
ideaal was het natuurlijk niet.” 
Het KinderBoekenHuis bestaat nu
32 jaar en dat is te danken aan de
inmiddels overleden Toos Saal-
Zuurveen. Zij schreef niet alleen
kinderboeken, maar maakte er ook
een studie van. Voor deze studie
had zij jeugdliteratuur nodig uit de
jaren 1900 tot 1940. Al snel groeide
de hoeveelheid geschonken boeken
tot de omvang van een middelgrote
bibliotheek en de gemeente Win-
sum hielp de collectie onder te
brengen in het voormalige gemeen-
tehuis op het Dorpsplein. Het Kin-
derBoekenHuis beschikt nu over
enkele tienduizenden boeken, voor-
namelijk uit de jaren vijftig en ze-
stig. Maar ook oudere exemplaren
zijn er te vinden, zoals speciale tij-
dens de Tweede Wereldoorlog uit-
gegeven boekjes. ,,Het oudste boek-
je komt uit 1787”, vertelt Nijburg.
,,Ons antiquariaat staat keurig ach-

ter glas, daar komt niemand bij. En
als zo’n boek er al uit wordt ge-
haald, hoef je nog net geen hand-
schoentjes aan”, lacht Nijburg. De
collectie breidt nog altijd uit. On-
langs kreeg het KinderBoekenHuis
nog twee forse schenkingen: een
van 800 boeken en een van 1000
boeken. ,,We hebben ze op locatie
bekeken en het zag er allemaal zo
fraai uit, dat we alles hebben aan-
genomen”, lacht Nijburg. Bijzonder
aan het KinderBoekenHuis is dat
het ondanks de museale collectie
verre van een museum is. Zo wor-
den de meeste kinderboeken uitge-
leend en er is een verkoopafdeling
waar tegen een zacht prijsje fraaie
boekjes aangeschaft kunnen wor-
den. 

Kroon op het werk
Uiteraard is het nieuwe onderko-
men de kroon op het werk van Nij-
burg, die acht jaar lang als direc-
teur de scepter zwaaide in het Kin-

derBoekenHuis en  er daarvoor zes
jaar vrijwilliger was. ,,Toen ik met
pensioen kon, was dat voor mij niet
het moment om rustig thuis te gaan
zitten. Ik moet wat doen en wil ac-
tief blijven. In de krant las ik een
advertentie waarin het KinderBoe-
kenHuis, dat toen overigens nog
niet zo heette en nog was gevestigd
in het oude gemeentehuis aan het
Dorpsplein, vrijwilligers zocht. Ik
besloot maar eens langs te gaan.
Vrijwilligers waren er druk bezig
met het in elkaar vouwen van het
donateursblad Moeder de Gans en
konden wel wat hulp gebruiken. Ik
ben er bij gaan zitten, ben mee
gaan vouwen en er was meteen een
klik”, kijkt Nijburg terug op haar
start als vrijwilliger van het Kin-
derBoekenHuis. Ze deed het zes
jaar met heel veel plezier. Haar
kennis en kunde vielen ondertus-
sen op en toen er een nieuwe direc-
teur gezocht moest worden, kwam
de Winsumse in beeld. ,,Maar ik
bedankte. Directeur? Dat leek me
niets”, zegt Nijburg. Maar onder-
tussen moesten de taken van de di-
recteur wel waargenomen worden
en dat deed Nijburg er eigenlijk
ongemerkt bij. ,,Natuurlijk, ie-
mand moest het doen”, zegt ze als-
of het de normaalste zaak van de
wereld is. Ervaring als bestuurder
had ze op dat moment wel, vooral
opgedaan in de gymnastieksport.
Het bestuur klopte vervolgens nog-
maals bij haar aan en toen hapte ze
wel toe. ,,Ik besefte ook wel dat ik
in de praktijk eigenlijk al het werk
van de directeur deed, dus wilde ik
het bestuur ook niet langer aan het
lijntje houden”, lacht ze. 

Reclame maken
Acht jaar lang heeft ze met ziel en
zaligheid als directeur van het Kin-
derBoekenHuis gewerkt. En niet
alleen op de twee dagen die van
haar werden verlangd, eigenlijk
was ze er bijna 24 uur per dag mee

bezig. Vooral de pr, reclame maken
voor het KinderBoekenHuis, is
haar op het lijf geschreven. Ze kan
er met groot enthousiasme en door-
spekt van anekdotes over vertel-
len. ,,Zo ging de route van het wan-
delevenement de Noorder Rond-
tochten in januari door de Wester-
straat in Winsum. Voor mij liep
een vrouw en die begon enthou-
siast te vertellen over het Kinder-
BoekenHuis. ‘O’, zei ik, ,,wat is dat
dan?’ Nou, daar moest ik beslist
eens heen”, vertelt Nijburg met
een grijns. ,,Of ik mijn identiteit
niet heb prijs gegeven? Nee, soms
kan ik best ondeugend zijn”, lacht
ze. Of die keer dat ze bij Starbucks
op het station in Groningen een
echtpaar voor een lange tafel met
door het KinderBoekenHuis be-
schikbaar gestelde kinderboeken
zag staan, dat helemaal enthousiast
werd van het leesvoer. ,,Treinreizi-
gers mogen die boekjes gratis mee-
nemen, maar zij durfden geen
boekje te pakken want ze gingen
niet met de trein. Uiteindelijk ben
ik opgestaan en heb ze verteld dat
ze alle boekjes wel mee mochten
nemen, als ze dat wilden. En wat
bleek? Hun kleindochter was in
Noord-Holland voorleeskampioen
geworden en zo’n boekje van ons
leek hen een prachtig cadeau.
Mooi toch?” En dan is er nog de
toevallige ontmoeting op een kruis-
punt in Groningen, waar de wande-
lende Nijburg -ze loopt regelmatig
van Winsum naar Groningen om in
de stad op verschillende adressen
folders van het KinderBoekenHuis
achter te laten- wachtend voor het
rode licht in gesprek raakte met
een fietsster. ,,Zij bleek liedjes te
maken aan de hand van prenten-
boeken. ‘Dan kunnen wij wel iets
voor elkaar betekenen’, zei ik. Dat
moet nog opgepakt worden, maar
dat kan natuurlijk heel leuk wor-
den.” De folders komen natuurlijk
niet alleen in de stad terecht. Op

WINSUM  - In de strijd tegen
tienerzwangerschappen en
kindhuwelijken in Nicaragua
gaan Corinne te Pas uit Win-
sum en Ingrid Witte uit De
Koog eind november met Plan
Nederland mee met Cycle for
Plan Nicaragua. Ze fietsen 550
kilometer in acht dagen, van
Granada, ten zuidoosten van de
hoofdstad Managua, naar Chi-
nandega in het noordwesten.
‘Alles voor de meisjes in Nica-
ragua’, is het motto. 

door Marja Spakman

Die zin: ‘Alles voor de meisjes in
Nicaragua’, zal tijdens het inter-
view met Te Pas en Witte meerma-
len vallen. Nicaragua is, na Haïti,
het armste land van Latijns-Ame-
rika. Bijna de helft van de bevol-
king leeft onder het bestaansmini-
mum. Daardoor maakt maar dertig
procent van de kinderen de basis-
school af. Armoede en een cultuur
waarbij vrouwen en meisjes als
minderwaardig worden gezien,
dragen ertoe bij dat seksueel ge-
weld veel voorkomt. Daarnaast
kent Nicaragua het hoogste per-
centage tienerzwangerschappen
van Latijns-Amerika. Achtentwin-
tig procent van de meisjes is voor
hun achttiende al moeder. Ook het
aantal kindhuwelijken is er hoog.
Door meisjes langer op school te
houden, worden ze weerbaarder
en hebben ze later meer kansen op
werk. Bewustmaking van ouders,
leerkrachten en lokale leiders, lob-
by bij overheden voor betere wet-
geving en het verbeteren van voor-
zieningen helpen eveneens mee in
de strijd tegen kindhuwelijken en
tienerzwangerschappen. Om geld
voor dit doel bijeen te brengen, or-
ganiseert Plan Nederland twee Cy-
cle for Plan-fietstochten door Nica-
ragua. Het doel én het avontuur
spraken Witte en Te Pas zo aan
dat ze besloten mee te doen. 

Witte is al jaren in allerlei functies
actief in het vrijwilligerswerk op
Texel en ook Te Pas heeft van
jongs af aan het gevoel dat ze iets
wil doen voor anderen. Nu is fiet-
sen in Nicaragua misschien niet di-
rect de meest voor de hand liggen-
de keuze als je wat meer vrijwilli-
gerswerk wilt gaan doen, maar
toch heeft Te Pas dit idee al langer
in haar hoofd. „Qua visie past dit
bij ons. Iets betekenen voor een
ander. En dan niet alleen maar ge-
ven, maar ook zien hoe het werkt.
Plan Nederland heeft al eerder dit
soort fietstochten gedaan, onder
andere in Zambia en Vietnam.
Zo’n fietstocht is een manier om
Plan beter te leren kennen. Door-
dat de fietstocht langs projecten
voert die Plan in Nicaragua heeft,
biedt deze fietstocht een unieke
mogelijkheid voor een kijkje ach-
ter de schermen. Learn from the
best.” Plan bestaat immers al
sinds 1975 en werkt ondertussen
in 51 landen. Te Pas en Witte be-
sloten samen om er voor te gaan.
Beide vrouwen, die elkaar kennen
van hun eerste beroepsopleiding,
zijn al een tijd bezig om het vereis-
te sponsorbedrag van minimaal
4000 euro per persoon bijeen te
krijgen. „Dat is hard werken hoor,
je bent er haast dag en nacht mee
bezig ”, zegt Te Pas. „Uiteindelijk
moeten we samen wel 8000 euro
bij elkaar krijgen. Maar hoe ver-
der we komen, hoe meer het gaat
leven. En dat geeft moed.” Witte
vult aan: „We posten iedere keer
weer berichtjes op Facebook, ver-
tellen steeds weer waar je kunt do-
neren en langzamerhand zie je het
komen.” 

Fietstocht
In alle drukte om aandacht te vra-
gen voor het project en om het
geld bij elkaar te krijgen, zouden
ze haast vergeten dat ze ook nog
moeten fietsen. Stévig moeten fiet-
sen. Naast hun persoonlijke trai-
ning was er ter voorbereiding in
juni een eerste clinic, waar de

mensen van de groep bijeen kwa-
men om elkaar te leren kennen en
vast wat kilometers in de benen te
krijgen. Begin september was de
tweede, een heuveltraining, en er
volgt nog een derde. Geen overbo-
dige luxe want het landschap in Ni-
caragua is ook heuvelachtig en tij-
dens de tocht moeten 7000 hoogte-
meters worden overbrugd. „Dáár
willen we nog niet over naden-
ken”, grapt Witte. Ook Te Pas is
optimistisch. „Dat fietsen komt
wel goed, maar we komen voor wat
anders. Het gaat om een betere
scholing voor de meisjes in Nicara-
gua. Als zij beter bekend zijn met
hun rechten en werk kunnen vin-
den, wordt de vicieuze cirkel van
armoede en discriminatie doorbro-
ken. Dat kunnen ze weer doorge-

ven aan hun kinderen. Op deze
manier kan er structureel wat ver-
anderen. Daar ter plekke. In hun
eigen cultuur. Wij staan daar hele-
maal achter”, aldus Te Pas. Onder-
weg zullen de vrouwen kennis ma-
ken met hun sponsormeisje, dat sa-
men met haar hele gemeenschap
door hun deelname aan Cycle for
Plan drie jaar lang zal worden ge-
steund. 

Stroopwafels
Langzamerhand komt er in de be-
leving van Te Pas en Witte plek
voor het toeleven naar dit avon-
tuur, het genieten van het vooruit-
zicht, het verder verdiepen in land,
cultuur en project, al heeft het bin-
nenhalen van het benodigde geld
op dit moment nog prioriteit. Dat

loopt goed. Er zijn al een paar
shirtsponsors, bakker Timmer op
Texel en bakker Kloosterhof in
Winsum doneren een deel van hun
verkoop, en het persoonlijke pro-
motiemateriaal wordt gesponsord
door drukkerij De Print in Win-
sum. Ook komen er donatiebusjes
bij ondernemers en winkels. En
Witte en Te Pas verkopen stroop-
wafels voor het goede doel. Heel
veel stroopwafels. Op 25 augustus
stonden ze ermee op de braderie in
Winsum. Te Pas: „Dat gaf mensen
ook de kans om persoonlijk kennis
te maken met ons en ons fietsavon-
tuur. Het publiek was nieuwsgierig
en enthousiast al waren sommige
mensen in eerste instantie ook wel
sceptisch. Na onze toelichting wa-
ren ook zij lovend. Veel bekenden

staken ons een hart onder de riem.
Daarnaast waren er ook voor ons
onbekende voorbijgangers die ons
spontaan steunden en mensen die
na het lezen van onze actie op
Facebook speciaal een pakje
stroopwafels kwamen halen. Bij de
kinderen viel het versieren van
cupcakes met Juffrouw Taart bij-
zonder in de smaak. Een eerste
mooie, publiekelijke, persoonlijke
stap met een leuke opbrengst,
waardoor we opnieuw een positie-
ve boost kregen om door te zetten
naar de eindstreep: het werven
van 8.000 euro voor de meisjes in
Nicaragua. Maar we zijn er nog
lang niet. Donaties blijven dan ook
van harte welkom, zowel van parti-
culieren als van bedrijven.” 
Te Pas en Witte vertrekken op zon-

dag 22 november vanaf Schiphol.
Vervolgens zijn ze twaalf dagen
onderweg. „Die reiskosten en het
verblijf betalen we zelf”, bena-
drukken ze voor alle duidelijkheid.
De tocht is niet alleen fysiek een
uitdaging, maar ook psychisch. Op
dit moment in de voorbereiding,
maar ook straks in Nicaragua. Wat
kom je daar tegen, wat maak je
mee, wat zal dat met je doen? Wit-
te en Te Pas hebben er alle ver-
trouwen in dat het goed komt. Zo-
wel nu met het bijeenhalen van
het benodigde geld, als later in het
jaar met het fietsen. „Afzien kún-
nen we, dus dit gaat ons zeker luk-
ken”, vinden ze vol overtuiging.
Wie meer wil weten of wil done-
ren: www.corinne-ingrid. Alles
voor de meisjes in Nicaragua!

WINSUM - Farewell but not
goodbye. Dat is de titel van de
autobiografie van Sir Bobby
Robson en had ook net zo goed
op de uitnodigingskaart kun-
nen staan voor het afscheid van
Greetje Nijburg. Want hoewel
de Winsumse stopt als direc-
teur van het KinderBoeken-
Huis in haar woonplaats, is het
geen definitief afscheid. Ze
blijft namelijk de pr voor het
KinderBoekenHuis doen en dat
is haar op het lijf geschreven. 

door Hielko Merkus

Officieel was Greetje Nijburg twee
dagen in de week actief als direc-
teur voor het KinderBoekenHuis,
maar in de praktijk was ze er eigen-
lijk elke dag mee bezig. En dan
vooral met de promotie van de

GREETJE NIJBURG
verknocht aan

KinderBoekenHuis

WINSUMSE op fietsavontuur

in Nicaragua

tal van plekken in het Noorden
wordt reclame gemaakt voor het
KinderBoekenHuis. ,,Elke zomer
maken we een rondje langs cam-
pings en B&B’s om folders neer te
leggen en nemen we dozen met
boeken mee voor de gasten. Dat
vinden ze dan zo leuk. Afgelopen
zomer zijn we bijvoorbeeld nog in
Pieterburen, Zoutkamp, Lauwers-
oog en Kloosterburen geweest. Of
dat wat heeft opgeleverd? Zeker!
We hebben deze zomer ontzettend
veel bezoekers gehad.” De collectie
kinderboeken bevat vooral lees-
voer uit grootmoederstijd. Het type
bezoeker is er naar. ,,Het zijn toch
vooral ‘oude’ kinderen die hier op
bezoek komen”, zegt Nijburg dan
ook. ,,Nu de verhuizing helemaal
achter de rug is en we hier alles op
de rit hebben staan, willen we nog
meer naar buiten treden en ook
vooral meer kinderen over de vloer
krijgen. Een van de nieuwe activi-
teiten is dat juf Elsa regelmatig
komt voorlezen. Daar komen veel
kinderen op af.” 
Puntje van kritiek is wel dat het
KinderBoekenHuis er qua zicht-
baarheid op achteruit is gegaan:
van het Dorpsplein naar het Kerk-
pad.  En een bewegwijzering ont-
breekt. ,,Goed dat je dat zegt”,
glundert Nijburg. ,,Dat is mij al
heel lang een doorn in het oog. We
hebben een fantastische collectie
kinderboeken en daar mogen we
best mee te koop lopen. Mensen
moeten je dan wel weten te vin-
den. Toen ik bekend maakte te
stoppen, werd mij gevraagd of ik
nog wensen heb. Een goede be-
wegwijzering is mijn grootste
wens. We hebben dat nu zelf gere-
geld. De bordjes zijn klaar en ho-
pelijk worden die voor zaterdag
geplaatst.” 
Zaterdagmiddag wordt vanaf vier
uur officieel afscheid genomen van
Nijburg met een receptie in het
KinderBoekenHuis. 

� Greetje Nijburg
met het boek Ro-
zemarijntje. ,,Die
boekjes van W.G.
van de Hulst zijn
enorm populair.
Nog altijd.” 

� Ingrid Witte
en Corinne te
Pas verkopen
stroopwafels op
de braderie in
Winsum. Juf-
frouw Taart on-
dersteunt het
initiatief. Alles
voor de meisjes
in Nicaragua.
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