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BREDA - De Montessorischool in Breda herbergt vanaf eind deze maand een heuse

kinderbibliotheek vol Engelse boeken. De Britse initiatiefneemster Tania

Gruenbaum kwam op het idee toen ze met haar Nederlandse man van Londen naar

Brabant verhuisde.

„Voor mijn twee kinderen kon ik nergens aan Engelse boeken komen. Nu probeer ik

dus twee vliegen in één klap te slaan. Kinderen van Engelstalige expats uit Breda

kunnen hier terecht, maar ook Nederlandse kinderen die hun Engels willen

opvijzelen.”

„Twaalf jaar geleden ontmoette ik een dronken Nederlander in een Londense pub. Hij

gaf me zijn nummer, sindsdien zijn we samen”, begint Tatia Gruenbaum lachend haar

verhaal. „We woonden een aantal jaren in Groot-Brittannië, maar Edwin wilde toch

graag terugkeren naar Breda. Hij is en blijft namelijk een ’braboboy’.”

„Toen we hier eenmaal waren, besloot ik me aan te sluiten bij de International

Womens Club Breda (IWCB). Al snel kreeg ik in de gaten dat dat een heel levendige

club is. Er wonen namelijk nogal wat expats in Breda en omgeving. De dames daar

hadden hetzelfde probleem als ik: hoe kom ik aan Engelse boeken voor mijn

kinderen? Het idee voor de kinderbibliotheek was geboren.”

Aanvankelijk beperkte het idee zich tot de club. Maar toen Tatia haar plannen

wereldkundig maakte, bleken ook veel Nederlanders geïnteresseerd te zijn in de

Engelse bieb. Toen ook de plaatselijke Montessorischool hoorde van Tatia’s idee,

trokken ze aan de bel. „Geweldig, zij zijn hun hele bibliotheek aan het herinrichten

en willen ons graag huisvesten.” Het netwerk van de IWCB zorgde ervoor dat Tatia

inmiddels kan putten uit een aardige verzameling boeken, behalve uit Engeland

afkomstig uit Dubai, de VS en Schotland. Inmiddels heeft ze zo’n 500 stuks.

The Little English Library, zoals de kinderbieb gaat heten, organiseert tevens tal van

activiteiten zoals schrijf- en tekenwedstrijden en voorleesmiddagen. „Lezen is ’a big

thing’ in Groot-Brittannië”, vertelt Tatia. „Ik denk ook omdat boeken bij ons veel

goedkoper zijn dan bij jullie.” Gruenbaum gaat met haar tijd mee: „Inmiddels zijn we

ook in het bezit van zo’n vijftig audioboeken. Bovendien hebben we boeken met een

grote letter, speciaal voor dyslectische kinderen.”Tatia is ervan overtuigd dat de

Engelse kinderbieb een doorslaand succes wordt. „Het regent namelijk nogal

frequent in deze stad”, grinnikt ze.
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