Waarom bezuinigen op Bibliotheek?
In oktober 2017 is Barbara Brinkmann (64) samen
het haar vrouw in Brummen komen wonen. Ze
is geboren in Duitsland. Na een studie Frans en
Russisch volgde een carrière in het bedrijfsleven.
De Nederlandse taal
heeft ze zelf geleerd
door met de Dikke
van Dale naast
bed de ’Heren van
de thee’ van Hella
Haasse te lezen. Inmiddels spreekt en
schrijft ze het vloeiend. We stellen haar
een paar vragen
over de Bibliotheek
en de aangekondigde bezuiniging.

Hoe bent u met de Bibliotheek in aanraking
gekomen?
‘Ik ben in december 2017 op zoek gegaan naar
vrijwilligerswerk. Ik zocht iets met taal en mensen
helpen. Via de website kwam ik bij de bieb terecht
waar ze taalcoaches zochten. Ik heb me aangemeld, een training gevolgd in Twello en ben aan
de slag gegaan. Ik ben nu taalcoach en lees voor
bij de VoorleesExpress. Het is
heel leuk om kinderen voor te
lezen en meteen de ouders te
stimuleren dit over te nemen.
Dat vind ik hele belangrijke
dingen voor de ontwikkeling
van onze maatschappij.’
Wat vindt u van de
aangekondigde bezuiniging
op de Bibliotheek?
‘Als je cultuur en educatie
wegsnoeit komt het niet meer
terug. Als je de bieb weghaalt,

komt hij niet meer terug! De bieb is belangrijk
voor educatie. Het is een ontmoetingsplek en
informatiebron en je kunt er natuurlijk boeken
lenen. Een bibliotheek nieuwe stijl kan ook een
belangrijke rol spelen bij het bewustmaken van
ouders en kinderen om met de digitale media om
te gaan. In samenwerking met onderwijs en de
ouders. Dat moet je in stand houden. We moeten
er voor zorgen opgroeiende mensen zodanig te
ondersteunen dat ze goed uitgerust zelfstandig
verder kunnen in het leven.’
We missen een visie van de gemeente
Brummen
Dat is wat Barbara mist: ‘Wat is de ambitie? Waarom maken ze de keuzes die ze maken? We zien
alleen doelstellingen. Het is een incidentenpolitiek. Dat is jammer! Ze willen een ton bezuinigen
op de Bieb. Een bibliotheek is geen luxe, maar
noodzaak! Volgens mij moet je als gemeente eerst
de vraag beantwoorden welk voorzieningenniveau wenselijk is.’
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