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“Enorm leuk om op
deze manier ervaring
met een bijzonder
mens op te doen en
de begeleiding is ook
enorm goed.”

“Informeel met
diepgang.”

“Ik heb een prachtig gesprek
gehad met een sterke vrouw. Het
voelde zo mooi, open en ik heb
heel veel van haar mogen leren.
Ze heeft mij tot tranen geroerd
(en dat heb ik niet snel). Ik ben
blij dat ik hierheen ben
gekomen.”

“Ik heb een heel nieuw
inzicht gekregen in hoe een
mens met een dergelijke
beperking of ziekte denkt.
De denkwijze van deze
meneer was duidelijk en hij
wilde heel graag mensen
laten begrijpen hoe hij zich
voelt. Hij wil begrip van de
mensen.”

“Brengt denken en
voelen in beweging”

“Boeiend gesprek, kreeg
een inkijk in hoe het
(emotionele) leven is van
iemand met Borderline.”

“Ik heb enorm respect
voor de grote openheid
die wordt gegeven over
zoveel persoonlijke
situaties.”

“een oefening in aandacht
schenken.”

“Heel bijzonder om op deze
manier met iemand in
gesprek te gaan en zo op
verrassende wijze een heel
leuk en interessant gesprek
te voeren.”

Human Library Bergen 6 juni 2018
Don’t judge a book by it’s cover! Iemands uiterlijk, gedrag of houding is maar een klein stukje van het verhaal. In
een steeds minder tolerante wereld waarin allerhande oordelen op de loer liggen, organiseren Bibliotheek
Kennemerwaard, Bibliotheek Heiloo, Art. 1 Bureau voor Discriminatiezaken en Europe Direct Noord-Holland
Noord een bijzonder evenement: de Human Library BUCH. Op 6 juni 2018 kon het publiek op drie verschillende
locaties tegelijk in gesprek met ‘levende boeken’. Er werkten meer dan 30 boeken en 35 vrijwilligers mee aan dit
project en er werden 172 gesprekken gevoerd op één middag!

Van 13:00 tot 17:00 uur zaten 10 levende boeken in de bibliotheek in Bergen klaar voor intieme, ontroerende,
grappige, verhelderende en bijzondere gesprekken. Er vonden in totaal 63 gesprekken plaats met de volgende
titels: ADHD, Journalistieke vluchteling, Hoofdagent, Clown, Borderline, Dwarslaesie, Kunstenaar, FAS, Parkinson
en Wees. Er werkten in Bergen 12 vrijwilligers aan het project mee.

Human Library Bergen 6 juni 2018
Do not judge a book by it's cover! A person's appearance, behavior or attitude is only a small part of the story. In
an increasingly less tolerant world in which all kinds of judgments lurk, the Kennemerwaard Library, Library
Heiloo, Art. 1 Bureau voor Discrimination and Europe Direct Noord-Holland Noord organized a special event: the
Human Library BUCH. On 6 June 2018, the public was able to talk to 'living books' at three different locations at
the same time. More than 30 books and 35 volunteers participated in this project and there were 172
conversations in one afternoon!
In the library in Bergen 10 living books were ready for intimate, moving, funny, enlightening and special
conversations. A total of 63 interviews took place with the following titles: ADHD, Journalistic refugee, Chief
agent, Clown, Borderline, Cross lesion, Artist, FAS, Parkinson and Orphan.
There were 12 volunteers participating in Bergen.

Hoe was de Human Library ervaring voor u? (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
How did you experience the Human Library? (1 = very bad, 10 = very good)
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In welke mate heeft u nieuwe kennis opgedaan over de onderwerpen van de
boeken die u heeft gelezen?
To what degree did you gain new knowledge about the topics of the books
you’ve read?

Niet / Not

Een beetje / Somewhat

Sterk / Very much
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van de bezoekers heeft in meer of mindere mate nieuwe kennis
opgedaan over de onderwerpen van de boeken / of the visitors
gained new knowledge about the topics of the books, to a greater
or lesser extent

Is uw beeld genuanceerder geworden, ten aanzien van het onderwerp van het
boek?
Has your view become more nuanced, in relation to the topic of the book?

Niet / Not

Een beetje / Somewhat

Sterk / Very much
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van de bezoekers heeft een genuanceerder beeld gekregen ten
aanzien van het onderwerp van het boek / of the visistors
gained a more nuanced view, in relation to the topic of the book

Zou u de Human Library aanraden aan anderen?
Would you recommend the Human Library to others?

Nee / No

Ja / Yes
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van de bezoekers raadt de Human Library aan anderen aan /
of the visitors recomends the Human Library to others

CONTACT
De Human Library bevordert openheid, begrip en tolerantie ten aanzien van verschillende
minderheidsgroepen in de samenleving. Wil jij daar ook aan bijdragen? Neem dan contact met
ons op!
The Human Library encourages openness, understanding and tolerance towards different
minority groups in society. Would you like to contribute? Then let’s get in touch!

www.thehumanlibrary.nl

Human Library Kennemerwaard
Human Library Kennemerwaard
s.vermeulen@bknw.nl

