
Een Leeszaal moest gaan over  lezen, 
leren, voorlezen, ontmoeten en de-
len, maar er moest ook goede koffie 
zijn. Het eerste jaar dronken bezoe-
kers 4178 kopjes koffie. In de voor-
bereiding van het uitprobeer festival 
in november 2012 verzamelden 
we al zo’n 1000 boeken. In maart 
2014 staan er 11.827 in de kast, 
waaronder 2985 Nederlandstalige 
romans, 92 gedichtenbundels, 1703 
kinderboeken, 267 kookboeken 250 
kunstboeken en 267 Rotterdam-
boeken. De anderstalige kast bevat 
8 talen. Nog 9270 boeken liggen 
in het magazijn te wachten tot er 
weer ruimte is in een van de 37 
gekregen en 4 zelfgemaakte (ver-
rijdbare) kasten. Totaal is dat 336 
meter boek, opgestapeld is dat ruim 
2x De Rotterdam, dat met 149 meter 
het hoogste gebouw van Rotterdam 
is. Voor het plakken van de Lees-
zaalsticker in de boeken verbruikten 
we in 14 maanden 48 pritstiften. 
Pameijer Klus en Werk gaf ons een 
kast waarin wij de tekenspullen en 
spelletjes kunnen opbergen. 2 spel-
letjes hebben we in de Ruilwinkel 
van het Oude Westen geruild voor 1 
thermoskan en 5 theekoppen. 

De Leeszaal is 350 m2 groot. Bijna 
al onze spullen zijn giften, vondsten 
of eigen maaksels. De grote houten 

tafels zijn restproducten van 32 ge-
sloopte woningen in de Gaffelstraat. 
De man (Jan) die van de buiten-
reclame van de opgeheven winkel 
Audio Gallery voor ons ALL YOU 
READ maakte, hield 2 letters over. 
We gaven geld uit aan een goed-
klinkende piano van de Piekfijn, een 
Förster uit 1914, een filmscherm van 
3m x 2m, een (inmiddels verstopte) 
grote stofzuiger, 56 lampenkappen, 
3 lockers, 34 meter rode stof (de 
hele voorraad van de marktkraam) 
en een goed koffiezetapparaat.

Het eerste jaar vonden 95 evene-
menten plaats. In de eerste 3 maan-
den van 2014: 33. Van workshops 
met 10/15 mensen tot filmavonden 
met 50, en debatavonden met 80 tot 
100 mensen publiek. Tijdens Poetry 
International traden alle (3) Chi-
nese dichters van dit festival in de 
Leeszaal op. Zelf organiseerden wij 
in dat jaar 12 Literaire Maaltijden, 
3 Puntkomma Muziekconcerten, 9 
ZZP-ontbijten en een dichtersmara-
thon. Voor 2014 staan 2 series van 
10 Literaire Maaltijden en 4 Punt-
komma Muziekconcerten gepland. 
Daarnaast gaat het digitijdschrift 
Samplekanon 4 Rotterdam Readings 
organiseren, komen er dit jaar 7 
edities van ons eigen nieuwe maan-
delijks programma Doorvertellen, 

verhalen van het land van afkomst 
en aankomst; en 22 literaire kinder-
films (1x per 2 weken op woensdag-
middag).

In de 44 weken x 44 uur (= in totaal 
1936 uur) die we in een jaar open 
zijn, ontvingen we het eerste jaar 
zo’n 15.000 bezoekers. Die heb-
ben 4 paraplu’s en 3 handschoenen 
achtergelaten. 

In de Leeszaal werken 55 gastvrou-
wen/heren, gemiddeld 3 stagiaires 
en 25 ondersteuners: waaronder 3 
computermannen die 6 computers 
onderhouden, wifi krijgen we van 
onze bovenbuurman Javier Velaz-
quez, 6 collectievrouwen, de vorm-
geefster, 6 inrichters, 7 programma-
makers, en 2 regelaars.

Onze vrijwilligers hebben 12 ver-
schillende geboortelanden en zijn 
van 15 tot 84 jaar oud. Ze waren 
of zijn onder andere bibliothecaris, 
automonteur, chauffeur, trambegelei-
der, dominee, onderzoeker, secreta-
resse, lerares, cateraar, gymnasiast, 
vmbo-er, tomatenplukker, ingenieur, 
redacteur, cineast, geluidsman, 
conciërge, kinderwerker, electriciën, 
architect, muzikant, schrijver. Ze 
krijgen geen geldelijke vergoeding, 
maar kunnen een cursus naar wens 

volgen. 5 vrijwilligers krijgen extra 
lessen Nederlands, 5 krijgen compu-
terlessen, 5 krijgen les in de Chinese 
taal, en 4 vrijwilligers gaan Spaanse 
les volgen. Die lessen krijgen zij 
weer van andere vrijwilligers van de 
Leeszaal of uit de wijk. 

Op 25 maart 2014 verwelkomden 
we onze 1016e Facebookvriend. 
66% zijn trouwens vriendinnen. 
724 digitale vriend(inn)en wonen 
in Rotterdam, 4 in London en 1 in 
Hongerige Wolf in Groningen. De 
Leeszaal heeft 5 dependances: Pau-
luskerk, An-dijvie, Raaf, Stek, Ani & 
Hakien. Van de 10 mooie vogelhuis-
boekenkastjes zijn er 2 van de boom 
afgepikt.

Over de Leeszaal verschenen 
grote artikelen in 3 landelijke en 
2 regionale kranten, in 5 (vak)tijd-
schriften en in 8 blogs. Er kwamen 
3 radioploegen en 3 tv-ploegen 
langs. Maurice en Joke hielden over 
de Leeszaal 41 praatjes, veelal in 
de Leeszaal, maar ook in Tilburg, 
Amsterdam, Gent, Antwerpen, 
Haarlem, Delft en Emmeloord. Als je 
“Leeszaal Rotterdam West” googelt, 
krijg je 23.700 resultaten. 
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De Leeszaal/E3D 
heeft een anbi-status, 
dus uw donatie is 
aftrekbaar van de 
belasting. 

SponSor  
één dag LeeSzaaL

Leeszaal Rotterdam West is 
een publieke ontmoetings-
plaats waarin taal, cultuur, 
verbeelding en participa-
tie samenkomen. Er zijn 
kranten, een interessante 
boekencollectie, bijzondere 
programma’s, een mooi in-
gerichte ruimte, wifi, compu-
ters, goede koffie én — het 
allerbelangrijkste — ruime 
openingstijden. 

De Leeszaal is open van dinsdag 
tot en met vrijdag van 10 tot 19 uur 
(op zaterdag tot 18 uur). Dat doen 
we met 55 gastvrouwen/heren, plus 

25 mensen die zich bezighouden 
met de collectie, computers, inrich-
ting, pr, vormgeving, programma’s, 
 voorlezen, geluidstechniek, rooste-
ren en regelen.

Niemand wordt betaald in geld, 
maar de Leeszaal heeft wel geld no-
dig: om de huur, gas/electra/water 
en verzekeringen te betalen, en voor 
de programma’s. Voor de opstart 
van de Leeszaal kregen we geld van 
stichting Doen en stichting Volks-
kracht. Woonstad Rotterdam redu-
ceerde voor drie jaar de huur tot  
€ 1000,- per maand. We genereren 
eigen inkomsten door ‘verhuur’ van 

de Leeszaal en we zijn heel goed in 
ruilen, delen en hergebruiken. Tellen 
we alle reële kosten in geld op en 
delen we dat door het aantal dagen 
dat we open zijn, dan komen we uit 
op het mooi afgeronde bedrag van 
€ 154,41 per open dag. 

Voor de (financiële, sociale en cultu-
rele) toekomst van de Leeszaal zijn 
we daarom op zoek naar (groepen) 
mensen en organisaties die een of 
meer open dagen van de Leeszaal 
willen sponsoren. Als beloning 
hiervoor vermelden wij u op onze 
website (als u daarin toestemt) en 
ontvangt u een uitnodiging voor de 

jaarlijkse festiviteit voor onze spon-
sors en vrienden. Maar de belang-
rijkste tegenprestatie is natuurlijk dat 
wij door uw financiële ondersteu-
ning er met zijn allen voor kunnen 
zorgen dat die mooie Leeszaal niet 
alleen blijft bestaan, maar ook blijft 
groeien en bloeien.

OPENINGSTIJDEN LEESZAAL ROTTERDAM WEST 

DINSDAG – VRIJDAG 10-19 UUR 
ZATERDAG 10-18 UUR
LOCATIE 

RIJNHOUTPLEIN 3 
3014 TZ  ROTTERDAM

www.leeszaalrotterdamwest.nl 
www.twitter.com/leeszaalwest 
www.facebook.com/leeszaal rotterdamwest

Doneer € 154,41

Ruim 80 vrijwilligers

Opgestapeld heeft de Leeszaal 
336 meter aan boeken


