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De gemeente Vorst lanceert een projectoproep voor het creëren van boekenboxen 
  

De gemeente Vorst heeft een projectoproep gelanceerd om een netwerk van boekenboxen te 
creëren. Inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven die geïnteresseerd zijn, hebben tot 31 
oktober de tijd om hun projecten in te dienen.  
 
Boekenboxen zijn stedelijke voorzieningen waar jong en oud gratis boeken kan achterlaten en/of 
meenemen. Elke kandidaat kan zijn project indienen via het formulier “Book Box 1190” (vermeld op 
de website van de gemeente).  
 
“Het doel is om burgers en verenigingen die willen investeren in hun wijk te ondersteunen. We kijken 
ernaar uit deze Vorstse creaties te ontdekken en zo burgers in hun eigen buurt toegang te geven tot 
boeken die inwoners en onze bibliotheken er hebben achtergelaten”, zegt Charles Spapens (PS), 
schepen die onder meer bevoegd is voor Cultuur. 
 
Het gemeentebestuur zal alle ingediende projecten zorgvuldig analyseren en een selectie maken 
aan de hand van de technische fiches, de haalbaarheid van de projecten, de toegankelijkheid van 
de voorgestelde boekenboxen en de geografische spreiding op het grondgebied. Geïnteresseerden 
kunnen suggesties doen of vragen stellen per e-mail (cultuur@vorst.brussels). 
 
De winnaars ontvangen een financiële compensatie voor het creëren van de boekenbox, terwijl de 
cultuurdiensten van de gemeente de boxen zullen promoten en de gemeentelijke bibliotheken 
(Biblif en Bib Vorst) de boeken regelmatig zullen aanvullen. 
 
“Lezen is van fundamenteel belang om een rechtvaardigere samenleving op te bouwen. Bovendien 
helpen boekenboxen tweede- en derdehands gebruik te stimuleren. Ik hoop dat deze projectoproep 
de nieuwsgierigheid van zowel aankomende als professionele kunstenaars uit Vorst zal wekken”, 
stelt Esmeralda Van den Bosch, schepen voor Nederlandstalige Aangelegenheden. 
 
 
Wilt u meer informatie of een interview?   

Ilias El Azzouti, medewerker bij het kabinet van de socialistische schepenen – 0489 82 48 11 
Caroline Corbiau, communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 0490 52 49 48 
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