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Interview Line Wiener

‘Dat schoolboekengeld
heb ik zelf niet nodig’
AMSTERDAM De ‘gratis school

boeken’ worden komende
week afgerekend. Een kleine
300 miljoen euro wordt uitgekeerd aan ouders en kinderen
in het voortgezet onderwijs.
316 euro per kind, ter compensatie van de kosten voor
schoolboeken. De politiek
heeft er jaren
aan gewerkt.
Maar niet ieder
een zit erom te
springen.
‘Met dat geld
moeten 30 duizend kinderen
in de derde wereld aan schoolboeken te helpen zijn’, denkt
Line Wiener. Zij
Line Wiener
is moeder van
twee schoolgaande kinderen en richtte het
Wereldschoolboekenfonds op.
Wiener: ‘Ik vind het een mooie
gedachte, die gratis boeken,
want het gaat om de toegankelijkheid van het onderwijs.
Veel ouders zullen het geld
hard nodig hebben, dat begrijp ik best. Maar ik heb het
niet nodig. Mijn kinderen krijgen al alle kansen. Dat ligt voor
kinderen in Oeganda, Peru en
Thailand wel anders.’ Dinsdag
lanceert ze haar plan, voor de
deur van de school van haar
kinderen, het Amsterdams Lyceum.
Wat is uw plan?

‘Ik heb drie organisaties benaderd of ze projecten hadden
op gebied van onderwijs die
we zouden kunnen steunen.
Dat waren Oxfam Novib, International Child Support en Edu
kans. Van elk van die organisaties heb ik een project geselecteerd, verspreid over drie continenten. Ik roep iedereen op
die ook vindt dat hij die 316
euro niet nodig heeft, om een
van die projecten te steunen.
Dat kan via mijn website. Natuurlijk kun je ook een deel
van die 316 euro geven.’
U heb niet een eigen organisatie opgezet?

‘Nee, want er zijn prima organisaties die weten waar ze de
scholen moeten vinden en hoe
ze dat geld op de juiste plek
moeten krijgen. Zelf een organisatie opzetten kost veel geld.
En bovendien ik wil geen accountants over de vloer hebben.’
Al reacties gehad?

‘We hebben al een
paar stortingen binnen. Onder andere
5.000 euro van de
deelraad Osdorp. We
hopen een half miljoen op te halen. Volgens de organisaties
waarmee ik samenwerk, kunnen we
daarmee 30 duizend
kinderen helpen.’
Uw zoon is 18, dus hij krijgt het
boekengeld zelf.

‘Ja, maar ik heb zijn boeken betaald. Met hem had ik afgesproken: je stort dat geld aan
mij, óf aan het Wereldschoolboekenfonds. Hij koos voor dat
laatste. Maar ik mik met mijn
actie niet op de kinderen, ik
mik alleen op de ouders.’
Gerard Reijn
wereldschoolboekenfonds.nl

