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Terugkijkend op 2005 waren er gebeurtenissen die het 
waard zijn nogmaals te worden vermeld. De 
ingebruikname van de Technische School in Mbale 
(Uganda) in april, de start van de bouw van een 
kleuterschool annex vormingscentrum voor meisjes in 
Bwoki (Tanzania) in augustus en tot slot de officiële 
opening van de school in Mbale in november.
Een ander gedenkwaardig moment was de onthulling 
van het Hans van Bokkem Plein in Amsterdam op 19 
mei 2005, symbool van respect en waardering voor 
Hans van Bokkem. Tijdens mijn toespraak bij de 
opening van de school in Mbale maakte ik hier melding 
van. De aanwezigen reageerden met een applaus.
De dag vóór de opening van de school hadden de 
leerlingen een button met het logo van de Hans van 
Bokkem Foundation gekregen met de vraag deze te 
dragen op de dag van de opening. Een overbodige 
vraag. Na het uitdelen van de buttons kwam je ze in de 
straten van Mbale tegen: leerlingen van de Technische 
School, een HBo button opgespeld. Je steekt je hand 
op, groet hen, en zij doen hetzelfde.

De bouw van de school in Bwoki (Tanzania) voor 
Partage Tanzanie verloopt voorspoedig. Partage, gericht 
op het welzijn van weeskinderen in het district Bukoba, 
is een begrip in de regio. Niet alleen voor weeskinderen, 
maar voor de gehele gemeenschap. Partage maakt de 
plaatselijke bevolking bewust van hun verantwoordelijk-
heden ten opzichte van hun weeskinderen. Dit heeft tot  
gevolg dat het gehele dorp zich verheugt over de bouw 
van een school. Dat is zeker het geval in Bwoki.
De dankbaarheid van zowel de bevolking van Bwoki als 
van Mbale breng ik graag aan u over. Dankzij u is de 
Hans van Bokkem Foundation in staat een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van 
kinderen. Kinderen die het waard zijn ook een kans te 
krijgen. Voor hen betekent deze druppel op de goede 
plaats een wereld van verschil. Onze dank aan u allen.

Namens de Hans van Bokkem Foundation wens ik u een 
voorspoedig en gezegend 2006 toe.

                                             Anneke Luyt (Voorzitter)

Hans van Bokkem (HBo) Foundation –  Projecten

Uganda (Mbale) – Technische School (gerealiseerd november 2005)

Technische School officieel geopend
Het VTI (Vocational Training Institute - Instituut voor Beroepsopleidingen) van 
CCP (Christian Childcare Programme) was op 11 november 2005 voorpagina-
nieuws in Uganda. Niet alleen vanwege de jaarlijkse diploma-uitreiking, maar in 
het bijzonder vanwege de opening van twee nieuwe scholen in Mbale (Oost 
Uganda), waaronder de volledig door de Hans van Bokkem Foundation gefinan-
cierde technische school. Hiermee is VTI het grootste instituut voor beroeps-
opleidingen in Oost Uganda.
De festiviteiten in Mbale vonden plaats op het terrein van de technische school 
in aanwezigheid van zo’n 1400 genodigden. De al in april 2005 (gedeeltelijk) in 
gebruik genomen school telt nu circa 100 leerlingen, die de opleidingen voor automonteur, bouwer/metselaar, 
elektricien of loodgieter volgen. De basisopleiding duurt 2 jaar. Een eventuele vervolgopleiding duurt eveneens 2 jaar.

Alle opleidingen 
bestaan uit theorie en 
praktijk. Beide 
onderdelen worden 
afgesloten met een 
staatsexamen. Het 
aantal opleidingen zal 
in 2006 worden 
uitgebreid. De keuze 
wordt bepaald door 
de vraag naar 
vakmensen op de 
lokale markt.
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Tanzania (Bwoki) – Kleuterschool en Vormingscentrum (in aanbouw)
Ook in Bwoki was het 
feest. De in aanbouw 
zijnde kleuterschool (3-6 
jarigen) en het vormings-
centrum voor meisjes (15-
18 jarigen) werden op 15 
november 2005 vereerd 
met een bezoek van de 
regional commissioner 
(vgl. commissaris van de 
koningin), de heer Kiwelu. 

In zijn toespraak prees hij Partage Tanzanie om hun grote 
betekenis voor weeskinderen in het district Bukoba. De 
weeskinderen wonen niet in een weeshuis, maar bij 
familie of een pleeggezin. De kinderen (momenteel 4000) 
worden door Partage ondersteund totdat zij op eigen 
benen kunnen staan. Door de bouw van scholen in de 
diverse dorpen in het district, kunnen de kinderen een 
bestaan opbouwen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Daarmee worden zij ervan weerhouden naar 
de grote stad te trekken, waar hen mogelijk 
het lot van straatkind wacht. Meer dan 
10.000 weeskinderen zijn sinds de oprichting 
in 1990 door Partage (het Franse woord voor 
“delen”) ondersteund.
Voor de bouw en de inrichting van de school 
in Bwoki is € 30.000 nodig. 
Wij vragen om uw onmisbare steun onder 
vermelding van School Bwoki.

Tanzania (Arusha) - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen 
(gerealiseerd februari 2004)

De Hans van Bokkem Foundation financierde de bouw van de school van het Sibusiso 
centrum. Het centrum, dat is opgezet door het Nederlandse echtpaar Hammer-Roos, 
heeft het taboe rond het gehandicapte kind doorbroken. Door aangepast onderwijs, 
adequate begeleiding en verzorging blijken de kinderen tot zoveel meer in staat te zijn 
dan ouders en verzorgers ooit hadden kunnen vermoeden. Ook het met elkaar in contact 
brengen van ouders is van grote waarde.

Hans van Bokkem (HBo) Foundation

Oprichting en doelstellingen
De Hans van Bokkem Foundation is in oktober 
2003 opgericht 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 stelt zij 
zich ten doel de naam van Hans, 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: het 
realiseren van projecten die erop gericht zijn 
kinderen in Afrika een betere toekomst te geven. 
Zonder toekomst voor de kinderen is er geen 
toekomst voor Afrika. Concreet gaat het om het 
financieren van de bouw van scholen, wees-
huizen, medische posten en dergelijke. 
Vervolgens worden deze projecten zowel 
organisatorisch als financieel beheerd door de 
betrokken organisatie ter plaatse. Meestal zijn 
dit, net als de HBo Foundation, kleinschalige 
organisaties, ontstaan uit particulier initiatief.

Waarom Afrika?
Van 1975 tot 1986 werkte Hans als civiel 
ingenieur in Afrika. Gedurende die tijd groeide 
zijn liefde voor dit continent en zijn bewoners. Na 
11 jaar keerde hij terug naar Nederland; zijn 
passie voor Afrika bleef. Dit is de reden waarom 
de Hans van Bokkem Foundation zich 
concentreert op Afrika.

Giften en Kosten: Alle kosten en lasten van de HBo Foundation 
worden privé gedragen. Dit betekent dat uw gift voor 100% ten 
goede komt aan de projecten in Afrika. Bovendien is uw gift een gift 
aan een erkend goed doel en daarom aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden.

Contact: Voor vragen, reacties of suggesties kunt u contact met 
ons opnemen, telefonisch, per e-mail of per brief.

Nieuwsbrief: Kent u mensen die ook onze nieuwsbrief willen ont-
vangen? Bent u verhuisd of heeft u een ander e-mail adres? Wilt u 
onze nieuwsbrief in het vervolg liever per e-mail ontvangen? Stelt u 
geen prijs meer op toezending van onze nieuwsbrief? Laat het ons 
weten.

www.hansvanbokkem.nl: Uitgebreide informatie over zowel de 
oprichting, de doelstellingen als de projecten kunt u lezen op onze 
website. Ook voor financiële zaken (belastingvoordeel voor 
donateurs, jaarverslagen etc.) verwijzen wij u naar onze website. 

Hans – Levensvreugde

Hans houdt van het leven. Zijn 
aanstekelijk enthousiasme, zijn nooit 
aflatende energie en zijn positieve 
levenshouding brengt hij over op 
anderen.
Als Hans straalt, is het niet alleen 
aan de buitenkant. Hij straalt van 
binnen uit.


