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De Orde van den Prince schenkt 110 boeken aan de bovenbouw van 
een school in Deventer 

De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor 
Nederlandse Taal en Cultuur. De leden zetten zich in voor de bevordering van 
de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. 

Er zijn bijna 85 afdelingen actief in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. Bij de 
afdeling Zwolle staat laaggelettterdheid en in het kader daarvan het 
bevorderen van lezen van kinderen hoog in het vaandel. Het is om die reden 
dat we de campagne van ‘ Geef een boek cadeau!” van harte ondersteunen.  

Het is een project dat wij vanaf vorig jaar omarmen. In 2021 hebben we aan 
8ste groepers bij het verlaten van de basisschool het boek ‘ Brief aan de Koning’ 
geschonken. Toch waren we daar achteraf niet zo tevreden over. We hadden er 
geen enkel zicht op of de kinderen het boek ook werkelijk gelezen hadden. 

Dit jaar wilden wij het anders doen. We hebben gezocht naar een school 
waarvan de leerkrachten  samen met de kinderen het boek willen gaan lezen. 
We hebben een basisschoolleerkracht bereid gevonden een lesplan voor een 
aantal lessen te schrijven. Samen met dit lesplan én de suggesties van de site 
van de actie, schenken wij dit jaar 110 boeken aan de bovenbouw van een 
school in Deventer. Daar gaat men samen met de kinderen het boek lezen. 

Naast het schenken van de boeken brengen wij de actie binnen het 
Genootschap onder de aandacht. Wij hopen dat ons enthousiasme als een 
olievlek gaat werken en er meer afdelingen mee gaan doen. 
 
De Orde van den Prince  
Vlaams-Nederlandse genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. –  
Ordebreed 
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