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Hans van Bokkem Foundation - Dankwoord en Inleiding 
Na het verzenden van mijn brief in januari 2004, waarin ik u berichtte over de oprichting van de Hans van Bokkem 
Foundation, heb ik vele reacties mogen ontvangen. Ontroerend, medelevend, warm en getuigend van respect en 
waardering voor Hans en voor het initiatief om een zinvolle betekenis te geven aan een gebeurtenis waarvan de 
zin niet te bevatten is. Het heeft mij gesterkt en ik ben er u heel dankbaar voor. 
De ontvangen reacties bevatten niet alleen de instemming met de oprichting van de Hans van Bokkem Foundation, 
maar ook de bereidheid tot daadwerkelijke inzet en medewerking om de doelstellingen te verwezenlijken. 
Daarnaast ontving de Hans van Bokkem Foundation talloze financiële bijdragen. Mede namens het bestuur en de 
adviseurs van de Hans van Bokkem Foundation dank ik u oprecht voor uw vertrouwen en betrokkenheid. 
Met onze nieuwsbrief willen wij u in de toekomst op de hoogte houden van onze activiteiten door verslag te doen 
van de door ons gesteunde projecten en u te berichten over de projecten waaraan wij onze steun willen gaan 
verlenen. Daarnaast zal elke nieuwsbrief een herinnering aan Hans bevatten, zodat ook zij die Hans minder goed 
gekend hebben, hem beter leren kennen en hij blijft voortleven in ons hart. Tot slot zal de nieuwsbrief de 
basisgegevens en principes blijven bevatten: de oprichting, de doelstellingen en de manier waarop giften worden 
besteed. 
In deze nieuwsbrief vragen wij om uw steun voor de bouw van een technische school in Uganda. Door het leren 
van een beroep worden kinderen in staat gesteld zichzelf te ontwikkelen: een basis voor een toekomst. De bouw 
van de technische school is daarmee de (op)bouw voor hun toekomst.  Anneke Luyt 

 

Hans van Bokkem Foundation - Oprichting 
De Hans van Bokkem Foundation is opgericht in 
oktober 2003 door Anneke Luyt, nadat haar man, 
Hans van Bokkem, op 19 mei 2003 bij een ver-
keersongeluk om het leven kwam.  
Met de oprichting heeft zij zich ten doel gesteld de 
naam van haar man, in zijn geest en volgens zijn 
levensvisie, te doen voortleven. 
Samen met vrienden en collega's van Hans, die deel 
uitmaken van het bestuur van de stichting, zet zij zich 
in díe idealen te verwezenlijken waar Hans zelf geen 
kans voor werd gegeven. 
 
Hans van Bokkem Foundation - Achtergrond 
Hans werkte in Afrika als civiel ingenieur van 1975-
1986. Gedurende die tijd groeide zijn liefde voor het 
continent en zijn bewoners. Na 11 jaar keerde hij 
terug naar Nederland; zijn passie voor Afrika bleef. 
 

 
Hans - Liefde voor Afrika 

 
"Africa is like a bug that has gotten 

into my blood and that cannot get out 
anymore" 

 
    (Afrika is als een insect die in 
    mijn bloed terecht is gekomen 
    en die er niet meer uit kan) 
 

Hans van Bokkem Foundation - Doelstellingen 
Het bouwen van scholen, weeshuizen, medische 
posten e.d. In feite al datgene wat te maken heeft 
met het beroep van Hans van civiel ingenieur en erop 
gericht is de kinderen in Afrika een betere toekomst te 
geven. 
Zonder toekomst voor de kinderen, is er geen toe-
komst voor Afrika. 
 
Hans van Bokkem Foundation - Giften en Kosten 
Alle kosten en lasten van de Hans van Bokkem 
Foundation worden privé gedragen. Uw gift aan de 
Hans van Bokkem Foundation komt op deze manier 
voor 100% ten goede aan het project in Afrika. 
 
Hans van Bokkem Foundation - Contact 
Via onze nieuwsbrief houden wij u graag op de 
hoogte van alle ontwikkelingen. U kunt zich 
aanmelden via hbo.foundation@planet.nl, telefonisch 
of per brief. 
 
Hans van Bokkem Foundation - Bestuur en Adviseurs 
Voorzitter Peter Burger 
Secretaris Jeanette Quak 
Penningmeester Anneke Luyt 
Adviseurs Mark Nieuwenhuis, Arjan Bennik, 

Jessica Stok-Treurniet 
 



 

 

 
Hans van Bokkem (HBo) Foundation - Projecten 

 
Tanzania - Sibusiso - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen 

 
De door de HBo Foundation gefinancierde school voor verstandelijk gehandicapte kinderen 
nabij Arusha, Tanzania, vormt een onderdeel van het Sibusiso project (www.sibusiso.com). 
Sibusiso is opgericht door Henk en Atty Hammer-Roos. Beiden hebben jarenlang in oorlogs-
gebieden en vluchtelingenkampen via Artsen zonder Grenzen gewerkt. Atty Hammer-Roos is 
fulltime actief voor Sibusiso, zowel in Tanzania als in Nederland. 
De stichting Sibusiso streeft ernaar de acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen te 
vergroten en hen de mogelijkheid te bieden hun capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Dit gebeurt onder meer door het aanbieden van speciaal onderwijs. 
 
Op 24 februari 2004 vond in Tanzania de 
officiële onthulling plaats van het op de 
school geplaatste bord voorzien van het 
logo van de HBo Foundation. De onthul-
ling door Anneke vond plaats in het bij-
zijn van familieleden, Atty Hammer-Roos 
en natuurlijk de Sibusiso kinderen, hun 
verzorgers en de Sibusiso medewerkers. 
Atty Hammer-Roos opende de ceremonie en sprak over het werk van Sibusiso en de wijze waarop niet alleen mensen 
in Tanzania, maar ook in Europa en Amerika getroffen zijn door de waardevolle betekenis van Sibusiso voor verstan-
delijk gehandicapte kinderen. Daarna sprak Anneke over de HBo Foundation, over Hans, zijn liefde voor Afrika en zijn 
bewoners, en over zijn idealen. De toespraak werd afgesloten met de woorden dat een groot man en een groot pro-
ject het verdienen om met elkaar verbonden te zijn. 

Na de onthulling van het bord bood één van de kinderen 
Anneke een door hen gemaakt werkstuk aan: handafdruk-
ken, plakwerk en woorden van dank. 
Als afsluiting van deze ongewone schooldag volgde een 
samenzijn in de grote ontvangsthal van het project, waar 
de onthulling werd gevierd met limonade en snoepjes en 
de kinderen Atty en Anneke toezongen. 

 
 
 
Naast het bord met het logo is aan de voorzijde  
van de school een bord geplaatst ter nagedachtenis 
aan Hans van Bokkem. 
 
      '...to realize the Power of the Dream' 

 
 

 
Uganda - Christian Childcare Programme (CCP) - Technische School

 
Na zorgvuldig onderzoek heeft 
de HBo Foundation besloten 
zich in te zetten voor de bouw 
van een technische school in 
Uganda. Deze is erop gericht 
kansarme jongeren een beroep 
te leren, zodat ze een grotere 
kans hebben op een betere 

toekomst. Ze worden opgeleid tot timmerman, 
automonteur, lasser of metaalbewerker. Binnen de school 
zijn shops voorzien, waar producten en diensten zullen 
worden verkocht. Doel hiervan is de opleidingen self-
supporting te maken. De bouwtekeningen voor de school 
zijn gereed. Zodra er voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn, kan met de bouw worden gestart. 

 
Dit project vormt een onderdeel van CCP (Christian Child-
care Programme). CCP is een samenwerkingsverband van 
CCP Nederland en CCP Uganda (www.ccp-uganda.org). 
De activiteiten in Uganda worden geleid door en staan 
onder continu toezicht van een lokaal bestuur bestaande 
uit Ugandese en, in Uganda woonachtige, Nederlandse 
vrijwilligers. CCP is sinds 1981 actief in Uganda. 
 
Voor de bouw van de school is een bedrag van ca. 
50.000 euro nodig. De Hans van Bokkem Foundation 
vraagt om uw steun om de bouw te kunnen realiseren. 
Uw bijdrage stellen wij op prijs door overboeking op ING 
rekening 69.38.07.172 of girorekening 9697022 ten 
name van de Hans van Bokkem Foundation in Rotterdam. 


