Wat is de Bukbieb
‐ Klein kleurig stalen ruil‐bibliotheekje met aan weerszijde een bankje.
‐ Gebaseerd op het Amerikaanse initiatief ‘Little free library’.
‐ Geef een boek en neem een boek.
‐ Formaat: 1.20 x 1.20 x 2.40 m. (exclusief bankjes) 2 m breed inclusief bankjes
‐ De Bukbieb heeft een lage ingang (1.45 m) om het weer buiten te houden.
‐ 4 afsluitbare planken met ruimte voor ± 5 meter boeken (= ± 200 boeken).
‐ De Bukbieb is voor iedereen, dus ook rolstoel toegankelijk.
‐ De Bukbieb bestaat uit losse onderdelen die geassembleerd worden door mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
‐ Losse onderdelen kunnen in geval van schade makkelijk vervangen worden.
‐ Alle stalen onderdelen zijn gepoedercoat en bestand tegen de weersomstandigheden
Model Bukbieb rond laten gaan
Wat doet de Bukbieb
‐ De Bukbieb maakt boeken lezen toegankelijk en bevordert leesplezier.
‐ De Bukbieb is zelfregulerend, laagdrempelig en geeft boeken een 2e, 3e of 4e leven.
‐ De Bukbieb verlevendigd de openbare ruimte en nodigt als ontmoetingsplek uit tot sociale
interactie en contact
‐ De Bukbieb zorgt voor verbondenheid binnen een buurt door gedeelde verantwoordelijkheid.
‘Voor de buurt en door de buurt’.
Pilot in Bussum (3 jaar) heeft bewezen dat het werkt.
In Bussum staan nu 3 Bukbiebs, < bij de heide, in het centrum en bij het station > die zijn er gekomen
in samenwerking met ProBussum.
Stichting ProBussum maakt zich sterk om Bussum aantrekkelijker te maken voor de bewoners.
Alledrie worden ze veelvuldig gebruikt en er is inmiddels een enthousiaste gebruikersgroep ontstaan.
We horen van veel mensen dat ze met plezier regelmatig even de Bukbieb induiken en merken aan
hun reactie dat de betrokkenheid groot is. Ze ontmoeten hun buurt‐ en dorpsgenoten en door de
boeken hebben ze meteen een onderwerp om over te praten. We hebben geconstateerd dat de
wisseling van de boeken in de huisjes vrij hoog is.
Voor meer informatie: www.bukbieb.nl

