Geef
een boek
neem
een boek
voor
jong en
oud...

De Bukbieb is een
klein, kleurig, stalen ruil-bibliotheekje
met aan weerszijde een
bankje. ‘Geef een boek
en neem een boek’ is
de simpele gebruiksaanwijzing 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.

...voor
iedereen

De Bukbieb is een ontmoetingsplaats voor de
buurt. Een laagdrempelige manier om kennis
te maken met boeken
én elkaar. Bovendien
krijgen boeken zo een
tweede, derde of vierde leven.

De Bukbieb wordt in
onderdelen gemaakt
door een staalfabriek.
De onderdelen worden
geassembleerd in de
regio door mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zorgen
ook voor onderhoud.

JA!

Wij willen
een Bukbieb
ruilbibliotheekje in
onze buurt.

Naam, adres en handtekening
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Een pdf van de handtekeningenlijst kan je downloaden via www.bukbieb.nl > hoe?
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Hoe krijgen
wij een
Bukbieb in
onze buurt?
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in welke kleur je de Bukbieb wilt. De staalfabriek levert de Bukbieb

De Bukbieb wil je graag in

Bukbieb,

elke stap van dit traject

Gertjan vander Net

met raad en daad bijstaan,

06 244 878 84,

dus aarzel niet om contact

Reinoud van Hasselt

met ons op te nemen. Wij

06 110 731 32,

helpen je graag.
info@bukbieb.nl,
www.bukbieb.nlzorge

De Bukbieb is een
ontmoetingsplaats
werkplaats die de Bukbieb
voor de buurt. Een
dan
in elkaar zet.manier
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En boeken krijgen
zo
ruilbibliotheek
een groot
een tweede,
feest
wordt. derde of
vierde leven.

