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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Kolila (Tanzania) – Kleuterschool en Lagere School – Elisabeth Center (Zusters Onder de Bogen)

Bwoki (Tanzania) – Technische School – Partage Tanzania

 

Afgelopen november vond in Mbale (Uganda) de jaarlijkse 
diploma-uitreiking van het Christian Childcare Programme 
(CCP) plaats. Onder de afgestudeerden waren dit jaar voor 
het eerst ook leerlingen van de Technische School: auto-
monteurs, bouwers, elektriciens en loodgieters. De twee jaar 
hard werken en leren werden met succes beloond. Een ge- 
weldig moment voor de leerlingen en hun families, maar  
evengoed voor CCP en de Hans van Bokkem Foundation.

Verheugd zijn wij ook met het bericht dat wij steun krijgen 
van Wilde Ganzen bij de volgende fase van de bouw van de 
school voor het Elisabeth Center in Kolila. Elders in deze 
nieuwsbrief leest u er meer over.

In Bukoba waren er blije gezichten toen wij een grote hoe- 
veelheid (Montessori) lesmaterialen konden overhandigen; 
een donatie van een sponsor die er al eerder voor zorgde
dat de kleuters in Bukoba een speelplaats kregen.  

Naast de lopende projecten in Kolila en Bwoki zal onze stich- 
ting zich dit jaar inzetten voor uitbreiding van de Technische 
School in Mbale en de School voor Verstandelijk Gehandicap- 
te Kinderen in Arusha. Ook is er grote behoefte aan een 
nieuw hostel in Bwoki voor de meisjes die te ver van het 
vormingscentrum wonen om dagelijks op en neer te reizen. 
Alle nieuwbouwplannen bevinden zich nog in de ontwerpfase. 

Dank u wel voor uw trouwe steun, in welke vorm dan ook.
De Hans van Bokkem Foundation, die werd geboren uit 
verdriet, streeft ernaar vreugde te brengen in de levens van 
kinderen en jonge mensen in Afrika. Met vereende krachten 
kunnen wij hieraan een bijdrage leveren. Wij hopen dat u ons 
werk een warm hart blijft toedragen. 

Namens het bestuur van de Hans van Bokkem Foundation 
wens ik u allen een voorspoedig en gezegend 2008 toe.

Anneke Luyt (voorzitter)

In de oude school wordt nog steeds lesgegeven, maar niet meer voor lang. Nog deze maand zal de 
nieuwe school in gebruik worden genomen. De officiële opening is gepland voor maart 2008. Enthou-
siast hebben leerlingen een bijdrage geleverd aan zowel de bouw van de school als de fabricage van 
meubilair. Goed nieuws is dat Bwoki, tot dusverre verstoken van elektriciteit, spoedig wordt aan- 
gesloten op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor, alsmede door de verdubbeling van het aantal leer- 
lingen, is er behoefte aan vernieuwing en uitbreiding van gereedschappen en leermiddelen.     

                                        Er wordt een subsidieaanvraag ingediend bij Wilde Ganzen voor een specifiek    
                                        project, in dit geval de bouw van Fase II van het Elisabeth Center. Wanneer      
                       het project aan de voorwaarden voldoet en wordt goedgekeurd, verhoogt Wilde Ganzen      
                       alle giften aan dit project met ruim 50%! Voorwaarde is dat deze giften rechtstreeks 
worden overgemaakt naar rekening 40.000 van Wilde Ganzen te Hilversum onder vermelding van het 
door Wilde Ganzen toegekende codewoord ELISABETH CENTER. 

De school in Kolila bestaat in totaal uit zes gebouwen. Zij worden in fases gebouwd. Fase I kwam in augustus gereed. 
De volgende twee gebouwen maken deel uit van Fase II. Het zesde en laatste gebouw (de uiteindelijke kleuterschool) 
is onderdeel van Fase III. De bouw van Fase II is begroot op € 54.615. Echter, dankzij de Wilde Ganzen is het bedrag 
dat ingezameld dient te worden aanzienlijk lager. Op voorwaarde dat de Hans van Bokkem Foundation erin slaagt om 
vóór oktober 2008 een bedrag van € 35.304 in te zamelen, kent Wilde Ganzen een netto premie toe van € 19.311.
In dat geval is de benodigde financiering van Fase II (€ 54.615) rond en de bouw een feit.      

Samenwerking met Wilde Ganzen: hoe gaat het in zijn werk?

Terbregse Rechter Rottekade 88
3055 XG  Rotterdam
Nederland

tel./fax +31 (0)10 422 5900
e-mail info@hansvanbokkem.nl
internet www.hansvanbokkem.nl



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.

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.

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 (ANBI) en daarom aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting 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, 
jaarverslag van de stichting etc.) verwijzen wij u naar onze website.

Hans van Bokkem (HBo) Foundation 

Hans en Optimisme

Tanzania - Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes - mei 2006

Uganda - Technische School - november 2005

De school in Bwoki staat eveneens onder leiding van Partage Tan- 
zania. Op de kleuterschool wordt Montessori onderwijs gegeven. 
Leerlingen van het vormingscentrum (15-18 jaar) krijgen naast 
huishoudelijke vakken les in voedingsleer, hygiëne, gezondheids- 
zorg, boekhouden etc.

De school is onderdeel van het Sibusiso centrum bij Arusha. Het 
centrum is opgezet en wordt geleid door het Nederlandse echtpaar 
Hammer-Roos. Sibusiso wil de acceptatie van verstandelijk gehan- 
dicapte kinderen in Tanzania vergroten en helpt hen bij het ont- 
dekken en ontwikkelen van hun capaciteiten. 

Het Christian Childcare Programme (CCP) biedt sinds 1981 struc-
turele hulp aan kansarme kinderen in Mbale. Kinderen worden 
door CCP ondersteund totdat zij op eigen benen kunnen staan. 
Op de technische school van CCP worden leerlingen opgeleid tot 
metselaar/bouwer, automonteur, loodgieter of elektricien.   

Hans denkt positief, zelfs wanneer het 
moeilijk is. In donkere tijden weet hij 
nog lichtpuntjes te ontdekken. Het is 
een gave die hij ook op anderen over- 
brengt en hen daarmee een hart onder 
de riem steekt. Woorden klinken niet 
meer, maar de strekking ervan heeft 
niets aan kracht en waarde ingeboet.
      

Gerealiseerde projecten betekent dat de bouw van de door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierde school is voltooid. Het betekent 
echter niet dat er een einde is gekomen aan onze bemoeienis met de school en de organisatie die de exploitatie ervan in handen heeft.
De Hans van Bokkem Foundation blijft contact onderhouden met de organisatie, volgt de resultaten van de leerlingen, zorgt zo nodig voor 
leermiddelen, onderhoud van het schoolgebouw en financiert noodzakelijke uitbreiding van de school.          

 

Naast opleidingscentrum voor Montessori kleuterleerkrachten huis-
vest de school in Bukoba een Montessori kleuterschool. De school 
staat onder leiding van Partage Tanzania, een in 1990 opgerichte 
organisatie die zich inzet voor weeskinderen. Het door hen in de 
regio geïntroduceerde Montessori onderwijs (“help mij het zelf te 
doen”) is zeer succesvol.   

Tanzania - Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs - aug. 2007

Nieuwe Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) 
Met ingang van 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) aangescherpt. Ook de 
Hans van Bokkem Foundation, sinds de oprichting in oktober 2003 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling, is in 2007 wederom door de Belastingdienst getoetst. Toetsingregels betreffen onder meer de doelstellingen, het beleidsplan, het 
beheer van het vermogen, de beloning (of in dit geval de NIET-beloning) van de bestuurders, administratieve verplichtingen enz.
Met de in september 2007 door de Belastingdienst afgegeven beschikking wordt de Hans van Bokkem Foundation ook onder de nieuwe 
regelgeving aangemerkt als ANBI. Giften aan ANBI's zijn vrijgesteld van successierecht en schenkingsrecht. Bovendien zijn giften aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden.

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen - febr. 2004 

Gerealiseerde Projecten 


