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Aan het begin van 2005 wil ik u, mede namens het 
bestuur van de Hans van Bokkem Foundation, 
allereerst een voorspoedig en gezegend nieuw jaar 
toewensen. 
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd om dankbaar 
voor te zijn. Vier maanden na oprichting van de 
stichting zijn in februari 2004 de HBo-borden onthuld 
op de door ons gefinancierde school voor verstandelijk 
gehandicapte kinderen in Arusha, Tanzania. 
Mei, de maand die het leven van Hans en mij totaal 
omverwierp en voor mij persoonlijk altijd het stempel 
van groot verdriet zal dragen, bracht ook een 
lichtpunt: er werd gestart met de bouw van de 
Technische School in Uganda. 
In november bezocht ik het project in Uganda. Ik werd 
getroffen door de grote erkentelijkheid van de 
medewerkers van het Christian Childcare Programme 
(CCP) en het daaraan verbonden Vocational Training 
Institute (VTI) waarvan de Technische School deel zal 
uitmaken. Leerlingen en andere betrokkenen kwamen 
naar mij toe om hun waardering te uiten voor wat ik 
doe voor Uganda. Dit bracht mij in grote verlegenheid. 
Ik ben slechts degene die de idealen en levensvisie van 
Hans uitdraagt en het is dankzij alle sponsors en 
donateurs in Nederland dat die idealen verwezenlijkt 
kunnen worden. 

Mij is daarom gevraagd hun dank over te brengen aan 
al deze vrienden in Nederland en dat wil ik hierbij 
graag doen. 
Mede namens de Hans van Bokkem Foundation bedank 
ik iedereen die ons in staat stelt een bijdrage te 
kunnen leveren aan de toekomst van deze kinderen. 
Ook zijn er weer mooie initiatieven geweest. Geen 
cadeaus voor huwelijksjubilea, maar een bijdrage voor 
de Hans van Bokkem Foundation. Geen kerstkaarten 
versturen, maar het uitgespaarde geld ter beschikking 
stellen aan de Hans van Bokkem Foundation. 
Eind vorig jaar hebben wij met de Postbank een 
incassocontract afgesloten. Dit maakt het mogelijk, 
met uw schriftelijke toestemming, met regelmaat een 
bedrag van uw rekening te incasseren. Hiermee komen 
wij tegemoet aan de wens van velen ‘vriend van de 
Hans van Bokkem Foundation’ te worden. Sommigen 
onder u hebben zelf dit initiatief genomen. Met 
bijgesloten machtigingskaart hopen wij dat mensen dit 
voorbeeld zullen volgen. Een vaste stroom van 
inkomsten biedt immers een bredere financiële basis 
voor projecten. Projecten waar uw bijdragen voor 
100% naar toe gaan. In deze nieuwsbrief kunt u zien 
wat er met de door u bijgedragen ‘steentje(s)’ is 
gebeurd. Een geweldig resultaat. Een resultaat om met 
elkaar trots op te zijn 
                                                        Anneke Luyt 

Hans van Bokkem (HBo) Foundation –  Projecten 

Uganda - Technische School 
 
De Technische School in Mbale (Oost Uganda), eerst niet meer dan een bouwtekening, een bestek en een braak 
liggend terrein, begint nu op een school te lijken. In november waren alle muren gereed en kon begonnen worden 
met het dak.  
Naast de beroepsopleidingen voor timmerman, automonteur en lasser/metaalbewerker, wordt ook de bestaande 
opleiding voor metselaar in de school ondergebracht. 

 



 

Mbale, de grootste stad van Oost Uganda, doet in eerste instantie 
denken aan een provinciestadje. Toch telt het district Mbale meer 
dan een miljoen inwoners. De Technische School ligt op loopafstand 
van het centrum van Mbale. Op het bouwterrein van de Technische 
School vond op 12 november 2004 de Graduation (diploma-
uitreiking) van het Vocational Training Institute – VTI  (Instituut 
voor Beroepsopleidingen) plaats. De ceremonie werd voorafgegaan 
door een optocht door de stad. 
Het VTI heeft in de afgelopen 15 jaar een zeer goede reputatie 
verworven. De belangstelling voor de opleidingen, die worden 
afgesloten met een staatsexamen, is groot. De Technische School 
zal plaats bieden aan 260 leerlingen. Door de uitbreiding van het 
VTI met de Technische School, zal het instituut het grootste  
instituut voor beroepsopleidingen worden in Oost Uganda. 

 
De bouw van de school kost ruim 50.000 Euro. Evenals de bouw van de school, is de eindstreep in zicht. 
Bij voldoende financiële middelen kan de bouw in maart 2005 voltooid zijn. Aangezien het VTI twee maal 
per jaar cursussen start (in september en maart), kan de school in maart direct in gebruik worden 
genomen. Het bereiken van deze eindstreep betekent hiermee het begin van een betere toekomst voor 
Ugandese jongeren. Gedreven jongeren die de kansen met beide handen aangrijpen. 
U kunt ons helpen de eindstreep te bereiken door overboeking op bankrekening 69.38.07.172 of 
girorekening 9697022 ten name van de Hans van Bokkem Foundation in Rotterdam o.v.v. School Uganda. 
 

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen (gerealiseerd februari 2004) 
De door de HBo Foundation gefinancierde school voor 
verstandelijk gehandicapte kinderen in Arusha (Tanzania) 
vormt een onderdeel van het Sibusiso centrum. Dit 
centrum werd opgericht door en wordt geleid door het 
Nederlandse echtpaar Hammer-Roos. De kinderen die in 
het centrum verblijven, bezoeken de school dagelijks. 
Door het werk van Sibusiso wordt een vergeten groep 
kinderen uit hun isolement gehaald. Door nauw contact 
te houden met de initiatiefnemers van Sibusiso, volgt de 
HBo Foundation de activiteiten op de voet. 
 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION (HBo 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 de medemens  

Hoe kan bewogenheid, warmte en 
liefde voor de medemens in beelden 

worden uitgedrukt? 
Hans had belangstelling voor ieder 
mens, voor ieders verhaal, voor 

ieders situatie. Niet uit beleefdheid, 
niet omdat het zo hoorde, maar uit 

wérkelijke en welgemeende 
betrokkenheid en belangstelling voor 

een ieder.  
 

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. Dit betekent dat uw 
gift aan de Hans van Bokkem Foundation voor 100% 
ten goede komt 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 


