We Love Reading
Social Entrepreneurship

“I was really amazed by
the influence that
reading has had on the
children. After I finish
reading any of the
stories, children start
discussing the manners
and what the story is
really about. And when
they see wrong
behaviors such as
littering, they criticize
and hate that behavior.
Now we have launched
an initiative to clean the
streets of [Baqaa] camp.
I am proud to be an
active agent of change
in my community.”
Ghassan, Baqaa Camp, Jordan

We Love Reading positively impacts communities
around the world. By establishing libraries in
neighborhoods, WRL fosters social responsibility and civic
engagement in communities.
To reach these goals, WLR has developed an
innovative model of training local youth and adults to read
aloud to children ages 4-10, and teach communities how to
create their own libraries.
WLR’s social entrepreneurship program encourages
volunteers give back to their communities. Volunteers
becomes leaders in the community by starting their own
social initiatives, creating positive change, and fostering
creativity, optimism, and perseverance, among many other
leadership skills. WLR’s social entrepreneurship program
runs on the philosophy, “If I can open a library, what else
can I do?”
Asma, a reading ambassador from Za’atari camp, said:
“I loved to read and write as a child, but marriage and life
kept me busy and I almost forgot about my passtion for the
written word. But volunteering with WLR has revived this
passion inside me.” Shortly after, Asma started writing her
own stories and a talented nephew has helped her illustrate
those stories.
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نحب القراءة"
"نحن
ّ
الريادة المجتمعية

"لقد اندهشت من أثر القراءة
على األطفال .بعد أن أنهي
القصة يبدأ األطفال بمناقشة
ما جاء فيها من مواضيع
وأخالق حسنة .وعندما
تصرفًا خاطئًا في
يرون
ّ
الشارع كرمي النفايات
التصرف
ينتقدون هذا
ّ
ويكرهونه .وقد أطلقنا حايًا
حملة لتنظيف شوارع مخيم
البقعة .أنا فخور بأنني
صانع تغيير في مجتمعي"..
غسان
مخيم البقعة ،األردن

"نحن نحبّ القراءة" تأثر إيجابيًا في
ّ
المجتمعات حول العالم .من خالل تأسيس مكتبة في كل حي ،تش ّجع "نحن
نحبّ القراءة" المسؤولية االجتماعية والمشاركة المدرنية في المجتمعات
المحلية.
للوصول إلى هذه األهداف ،قامت "نحن نحبّ القراءة" بوضع نموذج مبتكر
لتدريب الكبار واليافعين على القراءة لألطفال من عمر  01-4سنوات ،وتعليم
أفراد المجتمع كيف ينشؤون مكتباتهم.
المتطوعين ليردوا
برنامج "نحن نحبّ القراءة" للريادة االجتماعية يش ّجع
ّ
المتطوعون قادة في المجتمع عن طريق
الجميل لمجتمعهم .فيصبح هؤالء
ّ
البدء بمبادراتهم الخاصة ،مما يصنع التغيير اإليجابي في المجتمعات ويعزز
مهارات اإلبتكار والتفاؤل والمثابرة من بين العديد من المهارات القيادية
األخرى .تقوم فلسفة برنامج "نحن نحبّ القراءة" في مجال الريادة االجتماعية
ضا؟"
على مبدأ" :إذا كنت أستطيع فتح مكتبة ،ماذا يمكنني أن أفعل أي ً
أسماء ،سفيرة قراءة في مخيّم الزعتري ،تقول" :أحببت القراءة والكتابة منذ
صغري ،ولكن الزواج والحياة أشغلوني وتقريبا نسيت شغفي بالكتابة والتعبير.
التطوع مع "نحن نحبّ القراءة" أحيا فيي هذ االشغف ".بعد فترة
ولكن
ّ
قصيرة ،بدأت أسماء بكتابة قصصها الخاصة وساعدها ابن أخيها الموهوب
في رسم صور لتلك القصص.
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