
Wat is BookCrossing?
BookCrossing is een initiatief va
wereld. Boeken worden "in het
kunnen lezen. www.BookCross
mogelijk maakt.

Waarom doet iemand a
Kort en goed: het is leuk! De e
worden herlezen in plaats van w
het achterlaten van een boek a
plaats. Een derde leest voora
gelezen boeken voor verse. Er 
BookCrossers zijn. En dat zijn er

Hoe werkt BookCrossin
Het is eenvoudig.  Bookcross
www.BookCrossing.com zodat 
krijgt. Dit nummer wordt same
geplakt. Iemand die zo'n boek v
op de site nakijken, vanwaar he
en zelf een "journal entry" schrij
in goede handen is. Als de vind
weer vrij, bijvoorbeeld in een c
ook, zolang anderen het maar 
anoniem blijven als hij/zij dat w

De 3 ‘L’-len van BookCrossing…

 Lees een goed boek (hoe da
Registreer het op www.book

krijgt dan een uniek BCID (Boo
het boek. Ieder boek moet zij
volgen waar het heenreist.

Loslaten zodat een ander h
ruil het voor een ander, ‘vergee
berichtje per email, elke keer d
site laat weten. En als je ook
anderen er naar op zoek!
Meer Nederlandstalige uitleg:  http:/

w

Laat boeken je hart ve
Laat wat van je lezen… via
ww.bookcrossing.com
n en voor enthousiaste lezers uit de hele
 wild" achtergelaten, zodat anderen ze
ing.com is de website die dit alles

an BookCrossing?
en geniet van het idee dat oude boeken
eggegooid, de ander beleeft plezier aan
ls een verborgen schat op een geheime
l graag en ruilt via BookCrossing.com
zijn zoveel verschillende redenen als er
 in Nederland alleen al meer dan 6000 !
g?
ers registreren hun boeken op de site
ieder boek een uniek nummer (BCID)
n met een paar instructies in het boek
indt, kan dan aan de hand van het BCID
t komt, wie het allemaal gelezen heeft
ven, zodat anderen weten, dat het boek
er het boek gelezen heeft, laat hij het

afé, op een bank in het park of waar dan
kunnen vinden. De vinder kan volkomen
il.

t moet, weet je al)
crossing.com (met je opmerkingen), het
kCrossing Identificatienummer),en label
n eigen nummer hebben, zodat je kunt

et kan lezen (geef het aan een vriend,
t’ het in de trein, etc.), en je krijgt een
at iemand dat boek vindt en dat op de

 vertelt waar je het neerlegt, kunnen

/www.bookcrossing.nl

rlichten, niet je kast verzwaren
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