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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)

 

Voor het goed functioneren van een school is meer nodig 
dan alleen een schoolgebouw. Er dient ook geïnvesteerd te 
worden in leermiddelen, gereedschappen en overige beno-
digdheden. Naast de bouwactiviteiten in Kolila, Arusha en 
Bwoki, heeft de Hans van Bokkem Foundation het afgelo-
pen jaar geld beschikbaar kunnen stellen voor de aanschaf 
van gereedschap voor de technische school in Bwoki, leer-
boeken voor de scholen in Mbale en Kolila, Montessori ma-
terialen voor het opleidingscentrum in Bukoba, overalls 
voor de leerlingen in Mbale, een generator in Bwoki en een 
computer voor het Elisabeth Center. Ook de management 
cursus voor één van de zusters van het Elisabeth Center is 
door de Hans van Bokkem Foundation bekostigd. In deze 
extra uitgaven kon merendeels worden voorzien dankzij 
financiële steun van hiervoor door onze stichting benader-
de sponsors. Veel dank aan u allen en veel dank aan allen

die ertoe hebben bijgedragen dat ook de bouw van de scholen 
onverminderd kon doorgaan. Dit ook mede dankzij speciale ac-
ties van particulieren (verjaardagen), bedrijven (kerstgeschen-
ken) en kerken (bazaar, pannenkoekenfeest).

Naast voortgang van de lopende projecten hopen wij in 2009 te 
starten met de uitbreiding van de technische school in Mbale. 
Uitbreiding is noodzakelijk geworden vanwege het gestegen 
aantal aanmeldingen van leerlingen. Door ook hen een kans op 
onderwijs te geven, zal Hans van Bokkem ook in hun leven, 
evenals in dat van alle andere leerlingen, een rol van betekenis 
mogen spelen en in herinnering blijven voortleven.

Ik wens u, mede namens het bestuur van de Hans van Bokkem 
Foundation, een voorspoedig en gezegend 2009 toe. 

                                                     Anneke Luyt (voorzitter)

Het werk van de Hans van Bokkem Foundation 
wordt mede mogelijk gemaakt door:

                                                                                Fase III betreft de uiteindelijke kleuterschool    
                                                                                en is het laatste onderdeel van het in totaal
                                                                                uit zes gebouwen bestaande scholencomplex.   
                                                                                De overige vijf gebouwen zijn klaar en inten-    
                                                                                sief in gebruik. De school 
wordt geleid door de Zusters Onder de Bogen, in Tan-
zania bekend als CB Sisters. Drie van hen wonen sinds
september op het Elisabeth Center. Dagelijks verstrekt
de school een maaltijd aan de leerlingen. De maaltijd is
een serieuze zaak. Bijna net zo serieus als leren lezen. 

                                          De in augustus gestarte uitbreiding van de huidige school vordert. Het extra
                                          grote klaslokaal, de snoezelkamers, lerarenkamer en opslagruimte zullen zo 
                                          spoedig mogelijk in gebruik worden
                                          genomen. De open, maar overdekte
                                          gang zorgt ervoor dat de bestaande
                                          bouw en nieuwbouw één geheel vor-
men. De snoezelkamers (ontspanningsruimten voor onrustige en
gespannen kinderen) zijn een wens van de leerkrachten. Met de,
eveneens op hun initiatief, in het bestaande gebouw ingerichte
snoezelkamer, worden goede resultaten bereikt. 

                                               
                          Eindstand
                             bereikt !      
              In december 2008 was 
het door de Hans van Bokkem 
Foundation in te zamelen bedrag 
van € 28.876 een feit. Het be-
drag werd door Wilde Ganzen 
aangevuld tot de totaal benodig-
de bouwsom van € 44.671 en     
  overgemaakt naar Tanzania. 

Arusha (Tanzania) – Uitbreiding School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen (Sibusiso)

  

Bwoki (Tanzania) – Hostel voor Meisjes (Partage Tanzania)

                      Fase III
                      (€ 29.729)

             Evenals bij Fase II heeft  
Wilde Ganzen ingestemd met mede- 
financiering van Fase III. Giften op 
rekening 40.000 van Wilde Ganzen 
te Hilversum onder vermelding van   
HANS VAN BOKKEM worden door  
 hen met ruim 50% verhoogd.  

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

oktober 2008 

december 2008 

Ook in Bwoki vordert de bouw van het hostel. In het hostel kunnen 42 leerlingen van het, aan de overzijde van de weg gelegen,      
vormingscentrum worden gehuisvest. Doel van het hostel is dat ook meisjes uit veraf gelegen dorpen de mogelijkheid krijgen om     
                                               een opleiding te volgen. Groot was het enthousiasme onder de meisjes toen in september begon-   
                                               nen werd met de bouw. Door te helpen met sjouwen droegen zij letterlijk een steentje bij. Tijdens  
                                               de praktijklessen houtbewerking leveren ook leerlingen van de technische school een bijdrage         
                                               door het vervaardigen van tafels en stoelen voor de eetzaal. Het voor de bouw plus inrichting         
                                               benodigde geld is inmiddels beschikbaar. Het laatste gedeelte zal in januari naar Tanzania wor-
                                               den overgemaakt. Het hostel zal waarschijnlijk in maart in gebruik kunnen worden genomen.
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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 

Uganda - Technische School - november 2005

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.   

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.          

 

Het opleidingscentrum voor Montessori kleuterleerkrachten in 
Bukoba huisvest tevens een Montessori kleuterschool. Het geheel 
staat eveneens onder leiding van Partage Tanzania. Het door hen 
in de regio geïntroduceerde Montessori onderwijs (“help mij het 
zelf te doen”) is zeer succesvol.    

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen - febr. 2004 

Gerealiseerde Projecten 

 Technische School

Het Montessori onderwijs dat op de kleuter-
school wordt onderwezen kenmerkt zich door 
de individuele aandacht voor ieder kind. De 
Montessori materialen (leermiddelen) hebben 
een educatief karakter. Spelenderwijs leren 
kinderen lezen, schrijven en rekenen.  

Bwoki (Tanzania) – Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes (mei 2005) – Technische School (april 2008) 

De scholen in Bwoki staan onder leiding van Partage Tanzania, een in 1990 door de Fransman Philippe 
Krynen opgerichte organisatie die zich inzet voor weeskinderen. Partage stelt dat de lokale gemeenschap 
zelf verantwoordelijk is voor hun weeskinderen. De kinderen wonen daarom verplicht bij familie of in een 
pleeggezin. Partage voorziet in onderwijs en medische zorg. Sinds 1990 heeft Partage meer dan 12.000 
kinderen tussen 0-18 jaar op weg geholpen. Momenteel hebben zij 4.000 kinderen onder hun hoede.        

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

Op het vormingscentrum en de technische school wordt beroepsonderwijs gegeven.
Leerlingen van het vormingscentrum krijgen naast huishoudelijke vakken en naald-
vakken les in voedingsleer, gezondheidszorg, hygiëne, boekhouden en creatieve handvaardigheid. Op de 
technische school worden leerlingen onderwezen in díe vaardigheden waaraan lokaal behoefte bestaat: 
bouwtechniek, loodgieterwerk, houtbewerking en elektrotechniek.

”Deze foto is heel typerend voor Hans” schrijft 
een collega. ”Als iedereen dacht: zo moet het 
goed zijn, kwam Hans weer met kritische vragen, 
waar meestal niet direct een antwoord op kwam. 
Dus een terechte vraag. Hans ging dan verder 
met onderzoeken. Door anderen te bevragen of 
door zelf creatieve testen te bedenken zoals deze. 
Altijd met de focus: weten we wel zeker dat het 
goed gaat. Die drive had hij bij al zijn projecten”.

Bouwvergadering parkeergarage Schiphol

 Hans – de civiel ingenieur

Technische School

Tanzania - Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs - aug. 2007

Jufs in spe observeren de kleuters

Praktijkles


