Wat is het Wereldwiskunde Fonds?
Het WwF is een werkgroep van de NVvW en ondersteunt, door middel van financiële bijdragen aan projecten, wiskundeonderwijs dat direct of
indirect ten goede komt aan leerlingen op middelbare-schoolniveau in ontwikkelingslanden.
Naast de aanschaf van boeken en wiskundemateriaal voor het onderwijs is ook ondersteuning van andere activiteiten mogelijk, zoals het maken
van digitaal onderwijsmateriaal, het stimuleren van wiskundeonderwijs, of seminars en training van wiskundedocenten.
Bij voorkeur worden activiteiten ondersteund die ten goede komen aan zoveel mogelijk leerlingen.
Kijk voor meer informatie op onze website of kijk naar een Powerpoint-presentatie (pdf-formaat) over onze projecten.
Activiteiten
In 2016-2017 ondersteunden wij projecten in Zambia, Gambia, Kenya, Madagaskar, Zuid-Afrika en Colombia. Meer voorbeelden van projecten
vindt u hier.

Boekenveiling
Het WwF heeft een internetveiling waar oude of gebruikte wiskundeboeken worden verkocht. Minstens twee maal per jaar (in de maanden mei
en oktober) worden de mooiste boeken geveild op www.wereldwiskundefonds.nl. Tijdens de jaarvergaderingen/studiedagen van de NVvW heeft
het WWF een stand waar oude/gebruikte wiskundeboeken worden verkocht. Uiteraard komt de gehele opbrengst ten goede aan projecten. De
NVvW neemt de kosten voor bijvoorbeeld de website voor haar rekening.
Wie zitten er momenteel in de werkgroep?
Contactadres:
Websites:
voorzitter:
Evert van de Vrie
Heleen van der Ree
www.nvvw.nl/15876/wereldwiskunde-fonds
secretaris a.i.:
Heleen van der Ree
Bladmos 23
www.wereldwiskundefonds.nl
penningmeester: Hans van de Lagemaat
2914 AA Nieuwerkerk ad IJssel
veilingmeester:
Jos Remijn
e-mail: wwf@nvvw.nl
pr medewerkster: Juliëtte Feitsma
tel: 0180-321097
leden:
Betty Straatman en Monica Woldinga
Wat kunt u doen voor het WwF?
• Als lid van de NVvW betaalt u elk jaar uw contributie.
Op dat moment kunt u € 2,50 extra overmaken voor het WwF.
Meer mag ook, maar vermeldt u dit dan wel bij de overboeking.
• Hebt u een collectie boeken voor de veiling, neem dan contact op
met de veilingmeester Jos Remijn: wereldwiskundeboeken@nvvw.nl
• Bij de eerstvolgende internetboekenveiling kunt u bieden op de
aangeboden boeken.
• Eventuele donaties zijn welkom op bankrekening
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• Ook kunt u voorstellen doen voor projecten in
ontwikkelingslanden die naar uw mening ondersteuning
verdienen. Informatie over de criteria die
wij hanteren vindt u op onze website,
bij Nieuwe projecten aanvragen.
• Mocht u interesse hebben om lid te worden van de werkgroep,
dan kunt u via de secretaris nadere informatie krijgen.

