
door het mooie stadje Nieuwpoort en 
langs alle boekenkastjes in de dorpen. 
Hoe meer hoe leuker!”
Mensen die bij Gea’s initiatief willen 
aanhaken, kunnen haar bereiken via: 
gea@balans-motivatie.n of 06-13 48 
66 60. 

Anne Marie Hoekstra

langerak • Een stapel boeken in een 
plastic krat: ze begonnen hun leven 
gewoon als huis-tuin-en-keukenexem-
plaar, op het nachtkastje, de salonta-
fel of in de boekenkast van Gea. 
Daarna belandden ze op zolder. Ter-
wijl Gea ze zó het lezen waard vond. 
Daarom staan ze nu aan de straat, in 
haar little free library, oftewel, haar  
kleine gratis bibliotheek. Zo zorgt ze 
ervoor dat de boeken van hand tot 
hand gaan. Elke voorbijganger is een 
potentiële lezer, mag snuffelen, kie-
zen en lezen. Om het boek daarna te-
rug te zetten of er een ander exem-
plaar voor in de plaats te doneren.

“Ik hou ervan dingen te delen”, vertelt 
Gea. “Dat vind ik belangrijk in het le-
ven. Met boeken heb ik vaak dat ik er 
tien van zou willen hebben, om ze uit 
te delen. Ze geven je een andere kijk 
op dingen, je komt in een andere we-
reld. Dat laatste heb ik vooral met reis-
verhalen.”

Kraampjes
Gea is al jaren geïnteresseerd in het  
let-systeem: het local exchange tra-
ding system (LET). LET’s zijn lokale, 
non-profitruilnetwerken waar goede-
ren en diensten met elkaar geruild 
worden, dus met gesloten portemon-
nees. Toen ze deze zomer haar zolder 
opruimde en stapels boeken tegen-
kwam, bedacht ze dat het leuk zou zijn 
als anderen die zouden lezen. “In de 
omgeving zie je tegenwoordig overal 
kraampjes langs de weg, bijvoorbeeld 
met groenten of zelfgemaakte jam. 
Dat vind ik erg leuk. Toen ik een paar 
maanden geleden in een krant las over 
de little free library-rage in het buiten-
land, kwamen er ineens dingen sa-
men. Ik dacht: dat ga ik doen met mijn 
boeken.”

De mensen die Gea’s bibliotheekje 
passeren weten vaak nog niet zo goed 
wat ze ervan moeten denken. “Er is 
nog een beetje schuchterheid. Kinde-
ren zijn er ook benieuwd naar, dus ik 
doe er altijd een paar kinderboeken 

in. Het leuke is dat er naar aanleiding 
van boeken ook gesprekjes kunnen 
ontstaan. In het buitenland zie je dat 
mensen voorin schrijven wat ze van 
een boek vonden. Dan kun je elkaars 
reacties lezen.”
Is Gea niet bang dat mensen haar boe-
ken niet terugbrengen? “Nee hoor, dat 
is dan ook prima.”

Kleurige kastjes
Wie op Google Afbeeldingen de zoek-
term little free library invoert, komt de 
fraaiste kastjes en huisjes tegen, met 
glazen deurtjes of raampjes, puntda-
ken of een platte bovenkant, kleurig 
beschilderd of van blank hout. De 
enige overeenkomst is dat ze boeken 
bevatten. Gea zou ook graag zo’n fraai 
kastje of huisje hebben voor haar boe-
ken, zodat ze haar leesvoer niet bij 
elke regenbui naar binnen hoeft te 
dragen. “Ik heb al contact gehad met 
Syndion. Het zou geweldig zijn als zij 
de kastjes zouden maken. Ik heb te-
gen mensen van Syndion gezegd: het 
is meteen een mooi middel om jullie 
werk onder de aandacht te brengen. 
Maar ze hebben voorlopig geen tijd en 
willen bovendien een afname van mi-
nimaal tien exemplaren. Dus ik zoek 
nog mensen die mee willen doen. 
Maar mensen die kastjes willen ma-
ken zijn ook welkom.” Ze hoopt op 
een handige timmerman zonder werk, 
of een gepensioneerde met twee rech-
terhanden.

In andere landen zetten mensen hun 
mini-bibliotheekjes niet alleen voor 
het huis. “Je ziet ze ook in bedrijven of 
op campings. In Japan zijn er zelfs 
exemplaren in metro’s. Wat ik zo mooi 
vind is dat het niemand geld kost. 
Door de crisis gebeuren er dingen die 
anders niet van de grond gekomen 
zouden zijn.”

In Gea’s minibieb liggen ook tijd-
schriften. “Die mogen mensen hou-
den. Maar bij de boeken zou het leuk 
zijn als mensen ze terugzetten of de 
een of twee exemplaren die ze meena-

men vervangen door andere titels. Ik 
ga niet bijhouden wat er weg is. Ik vul 
aan indien mogelijk.”

De boekenliefhebster uit Langerak 
hoopt op navolging in veel Alblasser-
waardse dorpen. “Het kan contact in 
de buurt vergroten. En het kan ook 
een leuke wandelroute opleveren, 

‘Ik hou ervan dingen te delen’

De boeken van Gea hebben vele levens
Gea van Andel uit Langerak heeft een krat met boeken aan de straat gezet. Niet 
voor het oud papier, maar voor lezers. Een gratis minibieb naast de stokroos.

Lokaal initiatief
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