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On: 17 november 2014 By: Mirjam Goudswaard Posted in Nieuws 
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Bij Visie-R is het tijd voor een feestje. In de werkplaats is de 250ste Minibieb gemaakt. Dat 

werd gevierd met een heerlijke taart met een foto van een Minibieb erop. 

(meer…) 

STORMLOOP OP MINIBIEBS MET KORTING 
On: 14 oktober 2014 By: Mirjam Goudswaard Posted in Nieuws 

1 

Op 1 oktober startte Fonds1818 met een twee aanvraagronde voor Minibiebs met korting. Het 

liep storm! In twee weken tijd is het budget op en er kunnen geen Minibiebs met korting meer 

aangevraagd worden. 

(meer…) 

TWEEDE RONDE MINIBIEB1818 
On: 1 oktober 2014 By: Mirjam Goudswaard Posted in Nieuws 

1 

Fonds1818 bood in het voorjaar de mogelijkheid om in de regio Delft, Den Haag, Leiden 

Minibiebs te bestellen met fikse korting. Dat werd een groot succes. Daarom heeft Fonds1818 

besloten om nog een periode korting aan te bieden aan inwoners van het gebied. 

Vanaf 1 oktober tot en met 30 november is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor 

korting! Meer weten? Bekijk de speciale projectpagina. 

COMPLETE MINIBIEB GESTOLEN 
On: 24 september 2014 By: Mirjam Goudswaard Posted in Nieuws 

0 

Little Free Library is de wereldwijde Minibiebbeweging. In Pensacola startte een vrouw vol 

enthousiasme haar Little Free Library. Ze werkte hard om er een mooi gevulde bieb van te 

maken inclusief tijdschriftenrek. 
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Ze was dan ook erg verbaasd dat kort na de opening de hele Minibieb verdwenen bleek. Ze 

vraagt zich echt af wat er gebeurd is. Of iemand de bieb aangezien heeft voor afval of dat 

iemand het bordje little FREE library in dit geval wel erg letterlijk heeft genomen. 

Gelukkig is dit één van de weinige verhalen van stelen of vernieling. Over het algemeen gaat 

het wereldwijd ontzettend goed met de leen- en ruilbibliotheekjes die in de openbare ruimte 

staan. Dat bewijst alleen maar dat boeken voor beschaving zorgen.  

Bron: Pensacola News Journal 
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On: 26 juni 2014 By: Mirjam Goudswaard Posted in Nieuws 
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De 9-jarige Spencer Collins startte in mei speciaal voor Moederdag een Little Free Library in 

zijn woonplaats Kansas. Een leuk idee natuurlijk, maar daar dacht de gemeente duidelijk 

anders over. 

(meer…) 
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Enthousiaste lezers die in de regio Den Haag/Leiden/Delft wonen kunnen nu met een mooie 

korting een eigen Minibieb aanschaffen. Speeltuinen en kinderboerderijen krijgen hun 

Minibieb zelfs gratis. (meer…) 
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Hoera, Minibieb bestaat deze maand alweer 1 jaar. Toen we aan deze website begonnen, 

hoopten we natuurlijk dat anderen net zo enthousiast zouden raken als wij. Dat Nederland 

massaal de kleine buitenbibliotheek zou omarmen. En dat viel ons eigenlijk helemaal niet 

tegen. (meer…) 

FILMTRAILER IN MINIBIEB 
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Wie in Amerika woont – of eigenlijk in New York of Los Angeles, kan een filmtrailer 

bekijken in een speciaal daarvoor gemaakte minibieb. 

Filmmaatschappij 20th Century Fox ging de samenwerking aan met Little Free Library, de 

internationale Minibieborganisatie voor de promotie van de film The Book Thief. 

Dit is de verfilming van het populaire boek De Boekendief van schrijver Markus Zusak. In de 

twee speciale minibiebs is de trailer van deze film te zien. En de kijker kan natuurlijk gelijk 

een boek lenen of ruilen. 

De organisatie van Little Free Library mocht ter ere van de film ook exemplaren van het boek 

weggeven aan bezitters van een officiële Little Free Library. 

Bron: Publishers Weekly 
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Minibiebs of Little Free Libaries zie je steeds vaker. Maar het idee van kleine 

gemeenschapsbibliotheken is eigenlijk al heel oud. 

Citizen Dave schreef deze maand op zijn blog dat hij kleine bibliotheken tegenkwam bij 

vuurtorens. Aan het einde van de negentiende eeuw vervulden inspecteurs de rol van 

bibliothecaris. 

De inspecteurs van de vuurtorens kwamen iedere drie maanden langs om de vuurtoren te 

controleren. Ze brachten dan ook een pakket boeken mee in een klein kastje. Dit kastje lieten 

ze achter bij de vuurtorenwachter en zijn gezin. Het oude kastje nam hij weer mee om bij een 

volgende vuurtoren achter te laten. 

Een slimme manier om boeken te delen! Volgens Citizen Dave waren er in die tijd wel 700 

van dit soort bibliotheken in omloop. 

Bron en foto: Citizen Dave 

STEREOTANK IN NEW YORK 
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Kleine bibliotheken zijn populair en er komen steeds meer creatieve ideeën voor het uiterlijk 

van zo’n Minibieb. Marcelo Ertorteguy en Sara Valente, twee architecten uit Venezuela, 

maakten een prachtig ontwerp voor in New York. 

Een gele tank op poten waar de bezoekers in kunnen staan. Ze kunnen zelfs naar buiten kijken 

door een aantal gaten. Zo’n geel gevaarte maakt in ieder geval nieuwsgierig. 

Nu nog een trappetje voor de kleine bezoekers van de bibliotheek. 

http://minibieb.nl/2013/08/27/
http://minibieb.nl/author/mirjam/
http://minibieb.nl/category/inspiratie/
http://minibieb.nl/minibiebs-al-heel-oud/#comments
http://www.thedailypage.com/daily/article.php?article=40688
http://minibieb.nl/stereotank-in-new-york/
http://minibieb.nl/stereotank-in-new-york/
http://minibieb.nl/stereotank-in-new-york/
http://minibieb.nl/2013/06/06/
http://minibieb.nl/author/mirjam/
http://minibieb.nl/category/inspiratie/
http://minibieb.nl/stereotank-in-new-york/#comments
http://minibieb.nl/stereotank-in-new-york/


Meer foto’s: Designboom 
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