
Het afgelopen jaar waren er meer bouwactiviteiten dan 
ooit tevoren. De school in Bwoki (kleuterschool en 
vormingscentrum voor meisjes) kwam gereed en werd in 
mei 2006 officieel geopend. Gelijktijdig werden voor- 
bereidingen getroffen voor de bouw van het opleidings- 
centrum voor kleuteronderwijs in Bukoba.
Ook werd eind vorig jaar gestart met de bouw van een 
kleuterschool en lagere school in Kolila (noordoost 
Tanzania). 
De school in Kolila is de vijfde school die de Hans van 
Bokkem Foundation in Afrika bouwt. Ten tijde van de 
oprichting in oktober 2003 hadden wij ons dit niet durven 
voorstellen. En wellicht velen onder u ook niet. Wij 
realiseren ons terdege dat er bij het ontstaan van een 
nieuwe stichting vraagtekens worden geplaatst. Wat gaat 
er gebeuren? Is het wel vertrouwd? Heeft het eigenlijk 
wel zin? Wat gebeurt er met ons geld?
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Lopende Projecten 

KvK Rotterdam 24354133
ING Bank 69.38.07.172
Giro 9697022

Aan ons de taak om, waar mogelijk, twijfels weg te nemen. 
Echter, in hoeverre wij onze intenties zouden kunnen 
verwezenlijken, was ook voor ons een vraag.
U bent het die ons een kans gaf en geeft. Een kans 
waardoor wij, op onze beurt, kinderen in Afrika een kans 
kunnen geven. Dank aan u allen. Uw steun is voor ons 
onmisbaar en van grote en blijvende betekenis.

Door het werk en de werkwijze van de Hans van Bokkem 
Foundation leren ook organisaties en mensen in Afrika 
Hans van Bokkem kennen. Zij hebben bewondering en 
respect voor de man die niet alleen zichtbaar maar ook 
onzichtbaar zijn voetsporen achterlaat. Ook dat is van grote 
en blijvende betekenis.

Namens het bestuur van de Hans van Bokkem Foundation 
wens ik u een voorspoedig en gezegend 2007 toe.

                                                Anneke Luyt (voorzitter) 

 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

helpt kinderen in Afrika bouwen aan een toekomst.....

Tanzania (Bukoba) – Opleidingscentrum voor Montessori Kleuteronderwijs – Partage Tanzania

Nieuwe Projecten 

Tanzania (Kolila) – Kleuterschool en Lagere School – Elisabeth Centrum
Kolila is een klein dorp bij Arusha (noordoost Tanzania), bewoond door mensen van de 
Maasai stam. De Maasai zijn van oorsprong nomaden, die met hun vee over de vlakten van 
Kenia en Tanzania trekken. De bewoners van Kolila zijn arm. Sinds 1995 zijn er nauwe 
banden met de congregatie liefdezusters van St. Charles Borromeo (in Nederland bekend 
als Zusters Onder de Bogen). Na jarenlang aandringen van de bevolking besloten de 
zusters bij Kolila een kleuterschool te openen. Inmiddels zijn de plannen uitgebreid tot het 
opzetten van een gemeenschapscentrum, met als doel de situatie van de bevolking te 
verbeteren. Binnen het centrum komen activiteiten voor vrouwen, onderwijs voor kinderen, 
beroepsopleidingen voor jongeren, een medische post enz. Het centrum draagt de naam 
van de oprichtster van de congregatie: Elisabeth (Gruyters).       

De huidige kleuterschool van
     het Elisabeth Centrum.

De bouw van de school in Bukoba vordert gestaag. In oktober waren fundering en muren van de begane grond zover 
gereed dat begonnen werd met het voorbereidende werk voor het storten van de vloer voor de eerste verdieping. 
Wederom was hevige regenval er de oorzaak van dat deze vloer pas in december kon worden gestort.           

Onder het motto “laat de wezen van vandaag niet de armen zijn van morgen” zet Partage Tanzania zich in voor wees- 
kinderen. Het opleidingscentrum voor Montessori kleuteronderwijs is het eerste in zijn soort in de twee miljoen inwoners 
tellende provincie Kagera. Naast de opleidingen voor leerkrachten zal er ook kleuteronderwijs worden gegeven. De 
school zal worden geleid door een Tanzaniaanse vrouw die opgeleid is aan het Maria Montessori Instituut in Londen.    
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Geweldig nieuws van CCP Nederland: het bedrag dat de 
Hans van Bokkem Foundation beschikbaar stelde voor 
de bouw/leermiddelen van de Technische School
(€ 60.000) is door Impulsis (een initiatief van Edukans, 
ICCO en Kerkinactie) verdubbeld! Het geld zal deels 
worden gebruikt voor de bouw van een hostel.

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 Hans van Bokkem Foundation stelt zij zich 
ten doel de naam van Hans, in zijn geest en volgens zijn levensvisie, 
te doen voortleven en zijn idealen, waarvoor Hans zelf geen kans 
werd gegeven, te verwezenlijken: kinderen in Afrika helpen bouwen 
aan een toekomst. 
Door het financieren van de bouw van scholen krijgen kinderen de 
kans zichzelf te ontwikkelen en daarmee structureel te bouwen aan 
een betere toekomst.
De Hans van Bokkem Foundation werkt in Afrika samen met 
kleinschalige organisaties, die veelal, evenals de Hans van Bokkem 
Foundation, zijn voortgekomen uit privé-initiatief. De exploitatie van 
de school is in handen van de lokale organisatie.
Alleen organisaties die door de jaren heen hebben aangetoond de 
kwaliteit en de continuïteit te kunnen waarborgen, komen voor 
ondersteuning in aanmerking.

Giften en Kosten: Alle kosten van de Hans van Bokkem 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 inkomstenbelasting 
onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden.

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  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.

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.

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

Uganda (Mbale) – Technische School (november 2005) – Christian Childcare Programme (CCP) 

Hans van Bokkem (HBo) Foundation 

Het ontdekken en ontwikkelen van de verborgen 
capaciteiten van verstandelijk gehandicapte kinderen 
staat binnen het Sibusiso centrum centraal. Naast 
speciaal onderwijs op de school leren de kinderen 
ondermeer dieren te verzorgen op de Sibusiso boerderij 
en groenten te verbouwen in de groentetuin.

Tanzania (Bwoki) – Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes (mei 2006) – Partage Tanzania

Gerealiseerde Projecten 

Hans en water

Nieuwe Projecten (vervolg) 

Al op jonge leeftijd was 
Hans een enthousiast zeiler.
Zijn vertrek naar Afrika  
noodzaakte hem zijn boot te 
verkopen. Een kans om 
nogmaals een boot te be- 
sturen liet hij nooit onbenut. 
    Guinee-Bissau – Tombali Project

Het Elisabeth Centrum zal in fases worden gebouwd. Dat geldt ook 
voor de scholen. De kleuterschool bestaat uit één gebouw met twee 
lokalen; de lagere school uit vier gebouwen met elk twee lokalen 
alsmede een gebouw bestemd voor administratie en crèche.
Fase I omvat de bouw van het administratie/crèche-gedeelte en 
twee blokken van elk twee lokalen. Kosten voor Fase I: € 80.000.
Het gehele ontwerp en de bouw van het Elisabeth Centrum staan 
onder toezicht van de Florentina Foundation, een Nederlandse 
organisatie met permanente vertegenwoordigers in Tanzania. 
De bouw van Fase I is gestart in november 2006 en zal naar 
verwachting medio 2007 zijn voltooid.           

De kooklessen die in het centrum worden gegeven aan 
meisjes (15-18 jaar) omvatten ook kennis over de voe- 
dingswaarde van de ingrediënten. Ook worden speciale 
maaltijden (zoals voor zieken, diabetici enz.) bereid. 

Op de (Montessori) kleuterschool van Bwoki leren de 
kleuters spelenderwijs ook lezen, schrijven en rekenen.


