
"نحن نحبّ القراءة" أكثر من مجرّد برنامج، لقد أصبح حركة مجتمعية 
انتشرت عبر أكثر من 50 دولة حول العالم. تحتاج المنّظمات عادة إلى ذوي 
المقام الرفيع ليصنعوا التغيير، بينما تحتاج الحركة المجتمعية إلى دوافع 
وقيم وأهداف مشتركة ليتماسك األفراد معًا ويسعون معًا لتحقيق الغاية.  

القراءة هي الوسيلة، ولكن الغاية هي جعل األطفال يفكّرون بشكل القراءة هي الوسيلة، ولكن الغاية هي جعل األطفال يفكّرون بشكل 
مستقلّ، وخلق اإلمكانيات في مئات النساء من المجتمع المحليّ 
لتمكينهن من فعل شيء خّالق ألنفسهن. والغاية هي تغيير مجتمعي 
وثقافي مستدام ناجم عن القراءة وبناء القدرات، ال عن طريق تقديم خدمة 
قصيرة التأثير والمدى مع الحاجة الدائمة والمعقدة لتقديم الدعم المادي، 
والغاية أيضًا التغيير اإليجابي الناجم عن شيءٍ في غاية البساطة والتعقيد 

ككتب األطفال. 
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" أهم جانب من جوانب المبادرة بالنسبة لي هو الفرح والشغف للسعي وراء األطفال لحضور جلسة القراءة 
واالستماع للقصة، واألسئلة والتعليقات التي يطرحونها بعد كل جلسة. يشرّفني أن أكون مصدر إلهام 

لألطفال." محمد أمين حسين, إثيوبيا 

  



We Love Reading is more than just a program – it’s become a 
movement, spread across more than 50 countries. Organizaons 
need hierarchs, but movements need causes, shared values, and 
common goals to pull them together and give them a purpose. 

RReading is the means, but the cause is bringing children at a young 
age to realize that they can and should think for themselves; the 
cause is creang capabilies in hundreds of local women, enabling 
them to do something creave for themselves; the cause is 
sustainable social and cultural change brought about through 
reading and capacity building, and not through a short term service 
with a complex supply chain; the cause is posive change brought 
about about by something so simple and so complex as a children’s book.

“For me, the most important aspect of the iniave is the joy and craving from children to aend 
and listen to story tellers and the quesons and comments they give aer each session. It is an 
honor to provide inspiraon for the children.”  Mohammedamin Hassen, Ethiopia
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