
Het betere boek

Romaïssa is een ervaren lezer die haar 
boeken goed uitkiest: “Ik kijk op de 
zijkant van het boek. Daarop staat 
bijvoorbeeld ‘Spannend’ of ‘Griezel’. 
Soms lees ik ook de achterkant, en als 
ik dat niet zo goed snap, lees ik een 
stukje binnenin.” Mwiza: “Ik lees niet 
zo graag, maar het hangt ervan af: een 
boek dat je moét lezen van de juf vind 
ik meestal niet zo interessant. Zoals 
de boeken uit de klasbibliotheek.” 

Mama en Barra

Bij de peuterboekjes zit Melike met 
haar vierjarig zoontje Barra. “Ik kom 
elke maand wel eens, speciaal voor 
hem. Om van de bibliotheek en boe-
ken lezen een gewoonte te maken, en 
om zijn woordenschat uit te breiden. 
Hij begint nu zelf al te vragen wan-
neer we nog eens naar de bibliotheek 
gaan. Ik voel me hier op mijn gemak 
met hem. Je moet hier niet muisstil 
zijn, kinderen praten nu eenmaal wat 
luider. Hier kan ik hem tenminste 
iets uitleggen. In Turkije komt het 
bibliotheekpersoneel dan meteen ‘sst’ 
zeggen, toch toen ik kind was. Het is 
heel jammer, maar we hebben er niet 
zoveel bibliotheken als hier. Je gaat er 
naartoe voor huistaken of een school-
project, maar het boekenaanbod is 
niet zo ruim en actueel.”

Bibliotheek Nieuw Gent 
Rerum-Novarumplein 186B

Maandag van 15u30 tot 19u
Woensdag van 14u tot 17u
Zaterdag van 10u tot 12u30

Op zoek naar een bibliotheekfiliaal
in je buurt?

Surf naar:
www.stad.gent/openingsuren-adressen/bibliotheken

Sam is het nieuwe vaste gezicht 
van de bib. Het is zijn eerste job in 
een bibliotheek, maar bibliotheken 
zijn allesbehalve nieuw voor Sam: 
“Ik heb altijd veel gelezen. Als kind 
ging ik naar de bibliotheek van 
Sint-Amandsberg. Ik herinner me 
Karin, de filiaalverantwoordelijke, 
van toen.” Vandaag is diezelfde 
Karin een collega, of hoe een  
dubbeltje rollen kan.

Jong en oud

Het is er meestal rustig, maar dat 
vindt Sam een pluspunt: “Daardoor 
heb ik tijd om met de bezoekers een 
praatje te slaan. Vooral jonge gezin-
nen komen hier. Maar ook senioren: 
op weg naar het Open Huis hiernaast 
pikken ze een thriller mee. Oudere 
kinderen komen hier voor de compu-
ters en iets minder voor de boeken 
(lacht), maar ook om hun huiswerk 
te maken.”

Hersenwerk

De vriendinnen Romaïssa en Mwiza 
zijn samen aan een tafeltje gecon-
centreerd aan het werk. Romaïssa: 
“We zitten in het 5de leerjaar en zijn 
een spreekbeurt over de hersenen 
aan het voorbereiden. We kijken in de 
boeken en straks zoeken we misschien 
nog informatie op de computer. We 
ontdekken veel dingen die we nog niet 
wisten.” De bib heeft nog meer voor-
delen, vindt Mwiza: “Hier kunnen we 
beter studeren, want thuis maken onze 
broer en zus te veel lawaai.” En hier 
kunnen ze hulp vragen. Bij Sam, maar 
ook bij de vrijwilligers van de Digitale 
Studieondersteuning. Sam: “Twee keer 
per week komen Jacques en Christine 
kinderen en tieners helpen met compu-
terhuistaken. Bijvoorbeeld, hoe je met 
Smartschool aan de slag gaat of een 
powerpoint-presentatie maakt.”
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Een glazen huis, zo kun je bibliotheek 
Nieuw Gent zeker noemen. Het gebouw 
heeft glazen wanden die het daglicht 
volop binnenlaten, en verwelkomt zo de 
hele buurt rond het Rerum-Novarumplein. 

Digitale Studieondersteuning
Gratis begeleiding bij computerhuistaken: 

Elke maandag van 15u30 tot 18u, tot 15 juni.
Bibliotheek De Krook, Ledeberg en Nieuw Gent.
Voor leerlingen uit de lagere en middelbare school.
Meer info: Onderwijscentrum, tel. 0477 96 12 28, of op onze website.
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