Beste mensen,
Wist u dat WIJ en de bibliotheek Breda samen
bibliotheekboeken naar mensen brengen? Opdat iedereen
kan blijven lezen, ook wie ze niet meer zelf naar de
bibliotheek kan gaan. We maken u graag attent op deze
dienst ‘Bibliotheek-aan-Huis’. Misschien heeft u er zelf op
een bepaald moment behoefte aan, of kent u iemand waar
het een uitkomst voor is. Hieronder leest u wat het is, voor
wie het is, en hoe het werkt.
Kunt u zelf niet meer naar de Bibliotheek?
U kunt niet meer naar de bibliotheek, maar wil wel graag blijven lezen? Via
Bibliotheek-aan-Huis kunt u boeken thuiskrijgen van een vrijwilliger. Hij of zij
bespreekt met u welke boeken of andere materialen u graag wil hebben. De vrijwilliger
brengt elke drie weken nieuwe boeken of materialen bij u thuis.
Wat wil u lezen?
U bepaalt zelf welke materialen u wil lenen. De Bibliotheek heeft een grote collectie
romans en informatieve boeken. De Bibliotheek heeft ook andere materialen,
bijvoorbeeld dvd's, cd’s, e-books en puzzels. Met de service Bibliotheek-aan-Huis
kunt u dat allemaal lenen.
Worden de letters te klein?
Veel boeken worden ook uitgegeven in een grote letter. De Bibliotheek heeft een
ruime collectie grote letterboeken. Dit is fijn als de letters te klein worden en het lezen
niet meer makkelijk gaat.
Hoe werkt het?
Als u zich aanmeldt, neemt een medewerker van de Bibliotheek contact met u op.
Tijdens een kennismakingsgesprek geeft u aan wat u graag leest. Natuurlijk kunt u
zich ook door ons laten adviseren. Daarna brengt een vaste vrijwilliger de materialen
thuis en haalt ze de volgende keer weer op. U overlegt met de vrijwilliger op welke
dag en tijdstip hij of zij bij u langskomt. Gemiddeld komt een vrijwilliger een keer per
drie weken met nieuwe boeken of materialen naar u toe. Vaak gaat dit gepaard met een
praatje over de boeken of een ander onderwerp.
Wil u meer informatie?
Neem dan contact op met de coördinator Bibliotheek aan Huis:
Anja Weterings
aam.weterings@nieuweveste.nl
telefoon: 06 - 36 28 46 48
Of kijk op de website: www.bibliotheekbreda.nl

