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Geachte heer/mevrouw, 
 
Levens die totaal worden omgekeerd. Een gebeurtenis die een scheiding maakt tussen de tijd ervoor en de 
tijd erna. Dat noodlot trof ons op maandag 19 mei 2003, toen Hans bij dat verschrikkelijke verkeersongeluk 
uit het leven werd gerukt, en mij verbijsterd en vertwijfeld achter moest laten. 
 
Hans en ik leerden elkaar op 14-jarige leeftijd kennen op de middelbare school. Wat begon als vriendschap, 
groeide uit tot liefde. Wij trouwden in 1975, nadat Hans zijn studie Weg- en Waterbouw had voltooid. We 
waren toen 23 jaar en vertrokken direct daarna naar Afrika. In eerste instantie voor een periode van 2 jaar, 
maar al snel volgde verlenging na verlenging. In die jaren woonden we onder meer in Ivoorkust, 
Kameroen, Gambia en Guinee-Bissau. Uiteindelijk keerden wij na 11 jaar terug naar Nederland. Niet dat we 
genoeg van Afrika hadden, maar wij realiseerden ons dat we, inmiddels 35 jaar, een beslissing moesten 
nemen waar we hoorden. Dat bleek toch bij onze familie te zijn, onze ouders met wie we nog graag een 
tijd wilden doorbrengen en onze broers en zussen. 
 
Het viel niet mee om weer te wennen in Nederland. Menig keer hebben wij gemeend terug te moeten gaan 
naar Afrika. Het was niet alleen onze liefde voor dit continent, ook het met elkaar samenwerken op 
eenzelfde project was wat we zo misten. Verknocht aan elkaar en het liefst alles samen willen doen. Zoals 
met zo veel dingen, het klussen in onze huizen, het maken van verre reizen en - onze grote passie - het 
samen vliegen. Als het weer het toeliet, vlogen we ieder weekend. 
Waar mogelijk, vlogen we ook over Hans 'zijn' projecten. Hij kon het niet laten om vanuit de lucht te 
bekijken hoe het werk ervoor stond, zelfs wanneer hij inmiddels voor een ander project werkzaam was. 
 
Hans hield van zijn werk als projectleider. Ieder project was voor hem weer een uitdaging om er een 'mooi 
project' van te maken. Zijn naam is met een reeks grote en gecompliceerde projecten verbonden, zoals de 
scheepslift in Den Helder, de uitbreiding van de Bijleveldhaven, de Piet Hein tunnel, het WTC-gebouw op 
Schiphol, de Sophiaspoortunnel als onderdeel van de Betuweroute en het Centraal Station als onderdeel 
van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. 
  
Wat blijft er nog over wanneer de grond onder je voeten wordt weggeslagen. 
Als dat wat alles voor je betekent en dat wat je hele leven is, is weggevaagd. 
Ik realiseer mij dat Hans zijn naam en Hans zijn leven niet weggevaagd mógen worden en niet 
weggevaagd kúnnen worden.  
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Ik ben de laatste maanden, met vallen en opstaan, een zoektocht gestart naar een manier waarop ik, in de 
geest van Hans, zijn naam en zijn levensvisie kan laten voortleven. 
Tezamen met vrienden en collega's van Hans is de stichting 'Hans van Bokkem Foundation' opgericht. De 
stichting streeft ernaar mensen in ontwikkelingslanden te helpen door het (laten) bouwen van bijvoorbeeld 
scholen, weeshuizen en medische posten. In feite al datgene wat te maken heeft met Hans zijn beroep van 
civiel ingenieur. Daarbij zal de stichting zich richten op projecten en initiatieven die kinderen een betere 
toekomst moeten geven. Zonder opleiding, of dit nu lager of  middelbaar onderwijs of beroepsonderwijs 
betreft, zullen de kinderen van Afrika kansloos blijven. Ook kinderen die wees zijn geworden ten gevolge 
van aids of andere oorzaken en straatkinderen hebben recht op een toekomst. Zonder toekomst voor de 
kinderen, is er geen toekomst voor Afrika. 
 
Hans heeft zelf niet de kans gekregen om al zijn idealen te verwezenlijken. Het bestuur en de medewerkers 
van de Hans van Bokkem Foundation willen zich inzetten om dit namens hem te doen. 
 
Er zijn vele mensen die zich in Afrika inzetten voor hun medemens. De Hans van Bokkem Foundation is 
erop gericht om kleinschalige initiatieven te ondersteunen, waarbij de hulp direct de betrokkenen ten goede 
komt. Om dit waar te maken, is het van groot belang dat een project wordt geleid door kundige en 
betrouwbare mensen. Alleen zo kan worden voorkomen dat geld aan de strijkstok blijft hangen of op 
onjuiste wijze wordt besteed. 
 
Om een daad te stellen naar eventuele toekomstige sponsors heb ik besloten, om met privé-gelden, de 
naam van de Hans van Bokkem Foundation te verbinden aan de school van de stichting Sibusiso.  
De stichting Sibusiso, een initiatief van een Nederlands echtpaar, zet zich in voor geestelijk gehandicapte 
kinderen in Tanzania. Op geestelijk gehandicapte kinderen rust een taboe in Afrika. Veelal worden de 
kinderen uit het zicht gehouden en worden hun families geïsoleerd van de samenleving. Sibusiso streeft 
ernaar de acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen te vergroten en hun de mogelijkheid te 
bieden hun capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. 
 
De zoektocht gaat voort. De Hans van Bokkem Foundation bevindt zich momenteel in een oriëntatiefase. 
Voordat we daadwerkelijk van start kunnen gaan, moet grondig worden onderzocht op welk gebied en op 
welke wijze op de meest efficiënte manier hulp kan worden geboden. Er zijn inmiddels al contacten gelegd 
met diverse andere organisaties en hulpverleners.  
 
Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de oprichting van de Hans van Bokkem Foundation, haar 
doelstellingen en de activiteiten die tot nu toe zijn ontplooid. De Hans van Bokkem Foundation zou uw 
betrokkenheid bij de realisatie van haar doelstellingen en bij het uitvoeren van toekomstige projecten 
oprecht waarderen. 
 
Om kosten te besparen, zouden wij een volgend bericht, voor zover mogelijk, graag per e-mail willen 
verzenden. Als u een e-mail adres heeft, ontvangen wij dat graag via hbo.foundation@planet.nl 
Heeft u geen e-mail, dan informeren wij u als vanzelf wederom per post. 
 
Rest mij u allen, mede namens het bestuur en de medewerkers van de Hans van Bokkem Foundation, een 
voorspoedig en gezegend 2004 toe te wensen. 
 
 
 
 
 
 
Anneke Luyt 


