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Vier maanden na onze laatste nieuwsbrief ben ik blij u te kunnen berichten dat met de bouw van de Technische 
School in Uganda is gestart. Dit gebeurde in de week van 19 mei. Een beter moment had er niet kunnen zijn. In 
een periode van herdenken, mocht ik hierdoor ook vooruit zien. 
De werkzaamheden konden beginnen omdat er geld beschikbaar was. Dit geld is beschikbaar gekomen door uw 
hulp en steun. Naast financiële bijdragen van collega’s, vrienden, familie en bedrijven, waren er ook speciale 
acties. Een kerk in Scheveningen stelde een deel van de opbrengst van de jaarlijkse bazaar en rommelmarkt ter 
beschikking; tijdens een bijeenkomst van de medewerkers van de Sophiaspoortunnel, een project waar Hans vier 
jaar werkte, ontvingen de medewerkers geen aandenken aan het project, maar werd het hiervoor gebudgetteerde 
bedrag bestemd voor de Hans van Bokkem Foundation. Bij een verjaardag werd, in plaats van cadeaus, geld 
ingezameld voor de school in Uganda. Voor al uw hulp en steun, op welke wijze ook, zijn wij u heel dankbaar. 
De eerste twee termijnen zijn inmiddels overgemaakt naar Uganda voor het bouwrijp maken van de grond, het 
leggen van de fundering en het metselen van de muren. Dit alles is nu in volle gang. De nog resterende twee 
termijnen zijn nodig voor het dak, de ramen en deuren en tot slot de afwerking. 
Het door u aan ons toevertrouwde geld wordt volledig gebruikt voor de bouw van de school in Uganda. Zo kan uw 
aandeel in de school bestaan uit een aantal stenen, een raam, een deur, of misschien wel een dakspant. Ieder 
onderdeel is nodig om de school te kunnen afbouwen. Niet één steen kan worden gemist. Een “steentje bijdragen” 
kan daarom letterlijk worden genomen. De school in Uganda wordt hierdoor van ons allemaal. 
Wij hopen dat ook u uw steentje aan de school wilt bijdragen. 
 Anneke Luyt 
 

Hans van Bokkem (HBo) Foundation –  Projecten 
 

Tanzania - Sibusiso - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen 
De door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierde school voor 
verstandelijk gehandicapte kinderen bij Arusha (Tanzania) is een 
onderdeel van het Sibusiso project (www.sibusiso.com). Sibusiso, 
opgericht door en onder leiding van een Nederlands echtpaar, 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. 
 
Februari 2004: Onthulling van het op de school 
geplaatste bord voorzien van het logo van de 
HBo Foundation. 
 

 
In Afrika worden verstandelijk gehandicapte kinderen veelal door 
hun ouders verborgen gehouden voor de buitenwereld. Het hebben 
van een gehandicapt kind wordt beschouwd als een straf van God. 
In het begin ging Sibusiso op zoek naar deze kinderen. Zij waren er eerst niet; hun 
bestaan werd ontkend. Nu er meer openheid is ontstaan over het hebben van een 
handicap, komen ouders met kinderen uit zichzelf naar Sibusiso of naar de door hen 
georganiseerde dorpsvergaderingen. Ook de ouders worden bij het programma 
betrokken. Zij leren om te gaan met de handicap van hun kind en leren beseffen dat ook 
deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan en deel uit mogen maken van 
de gemeenschap. Voor de kinderen opent zich een wereld die ze voorheen niet kenden. 
 

 



 

 

Uganda - Christian Childcare Programme (CCP) - Technische School 
 
Christian Childcare Programme (CCP) 
CCP is opgericht in 1981 en richt zich op de individuele 
sponsoring van kansarme kinderen in Uganda door hen 
onderwijs te laten volgen (lagere school en middelbare 
school). Daarnaast is door CCP in 1990 een Vocational 
Training Institute (Instituut voor Beroepsopleidingen) 
opgericht. Door de kinderen een beroep te leren kunnen 
zij in de toekomst in hun eigen levensonderhoud voorzien 
en daarmee ook hun familie ondersteunen. Tot op heden 
zijn de opleidingen beperkt tot die van metselaar, 
secretaresse en cateringmedewerker (horeca/hotel). Het 
niveau van de opleidingen is hoog en de meeste 
schoolverlaters vinden snel een baan. Een belangrijk 
gegeven is dat het diploma door de staat wordt erkend. 
 
Hans van Bokkem Foundation en CCP 
De HBo Foundation is ervan overtuigd dat onderwijs het 
belangrijkste middel is om de kansen op een betere 
toekomst te vergroten. Door onderwijs leren kinderen 
zichzelf ontwikkelen en wordt een basis gelegd voor hun 
verdere leven. Structurele en duurzame ontwikkeling 
begint bij onderwijs.  
 
Technische School 
In april 2004 heeft de HBo Foundation besloten zich te 
gaan inzetten voor de uitbreiding van het CCP Vocational 
Training Institute door de bouw van een technische 
school. Hieraan is dringend behoefte. Op de school zullen 
de kinderen worden opgeleid tot timmerman, 
automonteur of lasser/metaalbewerker. 

 
De Bouw 
In mei 2004 is gestart met 
het bouwrijp maken van 
de grond. Inmiddels zijn 
de funderingen voltooid en 
wordt er gewerkt aan het 
metselen van de muren. 
 

 
 
De Financiën 
Met de bouw van de school is een bedrag  
gemoeid van ruim 50.000 Euro. De tabel geeft 
aan wat de huidige stand van zaken is. Om de 
bouw te kunnen voltooien is ook uw bijdrage 
nodig. Wij hopen dat ook u uw steentje wilt 
bijdragen aan de bouw van de school door 
overboeking op bankrekening 69.38.07.172 
of girorekening 9697022 ten name van de 
Hans van Bokkem Foundation in Rotterdam 
onder vermelding van School Uganda. 
 
 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION 
 
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 verkeersongeluk 
om het leven kwam.  
Met de oprichting van de HBo Foundation 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 zijn vak 

 
Gedreven, deskundig, 

doortastend, scherp maar 
rechtvaardig, zijn de 

kernwoorden waarmee Hans 
zijn beroep als civiel ingenieur 

met een nooit tanend 
enthousiasme uitoefende. 

 

 
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 kinderen in Afrika een betere toekomst te 
geven. Zonder toekomst voor de kinderen, is er geen 
toekomst 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 de projecten in Afrika. 
Bovendien is uw gift een gift aan een erkend goed doel 
en daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting 
onder de daarvoor door de fiscus gestelde 
voorwaarden.  
 
Hans van Bokkem Foundation - Contact 
Voor al uw vragen, reacties of suggesties kunt u 
contact met ons opnemen via e-mail, telefonisch of 
schriftelijk (zie onderaan pagina 1).  
 
Hans van Bokkem Foundation - Bestuur en Adviseurs 
Voorzitter Peter Burger 
Secretaris Jeanette Quak 
Penningmeester Anneke Luyt 
Adviseurs Mark Nieuwenhuis, Arjan Bennik, 

Jessica Stok-Treurniet 

€ 50.000  
€ 45.000  

€ 40.000  
€ 35.000  
€ 30.000  

€ 25.000  
€ 20.000  
€ 15.000  

€ 10.000  
€ 5.000  


