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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)

 

(ruim € 7.000 tot nu toe) komt ten goede aan de uitbreiding van 
de technische school in Mbale.
Het komende jaar zullen wij ons allereerst richten op voltooiing 
van de lopende bouwprojecten. Gebouwen zijn nog niet geheel 
afgewerkt, de inrichting van de lokalen is nog niet compleet. 
Daarnaast hebben noodzakelijke extra werkzaamheden en voor- 
zieningen voor de bestaande scholen onze volle aandacht. Zoals 
water voor het Elisabeth Center, krachtstroom voor Mbale, extra 
leerboeken/lesmateriaal voor het groeiend aantal leerlingen op 
de diverse scholen. De kwaliteit van onderwijs en daarmee de 
goede naam van de scholen zijn belangrijke pijlers van onze 
stichting.
Wij danken u voor uw trouwe steun en hopen op uw steun te 
mogen blijven rekenen. Onderwijs biedt toekomst. Met toekomst 
voor de kinderen, is er toekomst voor Afrika. 
Mede namens het bestuur van de Hans van Bokkem Foundation 
wens ik u een voorspoedig en gezegend 2010 toe.

                   Anneke Luyt (voorzitter)

Mbale (Uganda) – Uitbreiding Technische School (Christian Childcare Programme)

                                   Examen  In Tanzania zijn lagere school         
                                 leerlingen verplicht om aan het eind van het    
                                 4e schooljaar een staatsexamen af te leggen.  
                                 De examens duren drie dagen, vinden plaats   
                                 op de eigen school en worden gesurveilleerd   
                                 door leerkrachten van andere scholen. Voor    
                                 het eerst in het bestaan van het Elisabeth       
                                 Center namen in november leerlingen van       
                                 het EC aan het examen deel. Een spannende 
tijd voor leerlingen, leerkrachten én ouders van leerlingen. De span-
ning sloeg om in vreugde toen de uitslag kwam. Alle 24 leerlingen 
waren met vlag en wimpel geslaagd. In vergelijking met 15 andere 
scholen in de regio kwam de school zelfs als beste uit de bus! Leer-
lingen gaan door naar klas 5 en zullen zich de komende jaren voor-
bereiden op het eindexamen aan het eind van het 7e leerjaar.

Bij zowel de bouw van klaslokalen voor het Elisabeth Center 
als de uitbreiding van de Sibusiso school ontving onze stich-
ting financiële steun van Wilde Ganzen. De premies die door 
hen worden verstrekt aan ontwikkelingsprojecten zijn afkom-
stig uit giften van particulieren en zakelijke relaties. Laatst-
genoemden zijn betrekkelijk nieuw voor Wilde Ganzen en 
derhalve organiseerden zij in oktober voor het eerst een net-
werkbijeenkomst voor zakelijke relaties. Tijdens deze bijeen-
komst werd speciale aandacht besteed aan het Elisabeth 
Center, reden waarom ook onze stichting was uitgenodigd 
om aanwezig te zijn. De informele bijeenkomst bood ruim-
schoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met 
elkaar van gedachten te wisselen. Een waardevol initiatief 
van Wilde Ganzen dat zeker voor herhaling vatbaar is.
Met dank aan en dankzij de inzet van velen gingen de acties 
ten bate van het diaconaal jaardoel van de Hillegondakerk, 
de Hans van Bokkem Foundation, onverminderd door. Eind  
maart zullen de acties worden afgesloten. De opbrengst

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

Bouw Kleuterschool  In 
versneld tempo is de afge-
lopen maanden doorgebouwd 
aan de kleuterschool. De kleu-
ters, tot nu toe gehuisvest in 
een tijdelijk onderkomen, ne-
men in januari hun intrek.

Watervoorziening  Het Elisabeth Center kampt met waterproblemen. 
De toevoer van water door het nationale waterbedrijf is onbetrouwbaar 
en áls water geleverd wordt, is de hoeveelheid ontoereikend. Er zijn 
plannen om voorzieningen te treffen voor het opvangen van regen-
water. Echter, het Elisabeth Center ligt in een gebied waar de hoeveel-
heid neerslag de laatste jaren onberekenbaar is geworden. Het boren 
van een eigen waterput zou uitkomst kunnen bieden. De mogelijkheden 
of een combinatie hiervan worden momenteel onderzocht.

Bouw  De bouw van extra klaslokalen (2 theorie- en 2 praktijklokalen) is zo 
goed als klaar. Er wordt gewerkt aan de afwerking en ook de inrichting (meu-
bilair/werkbanken) is nog niet compleet. Toch zullen de lokalen na de kerst-
vakantie in gebruik worden genomen. In maart verwacht CCP weer een forse
instroom van nieuwe studenten. Dankzij de gerealiseerde uitbreiding zal CCP
dit jaar het aantal plaatsingen aanzienlijk kunnen verhogen.   
Afgestudeerden  In totaal 138 studenten hebben in 2009 hun opleiding met goed 
gevolg afgerond. Onder hen zijn 9 meisjes: 8 loodgieters en 1 elektricien. De diploma-
uitreiking vond plaats in december.
Generator/Omheining  De school heeft dringend behoefte aan krachtstroom. Welk 
type generator hiervoor het meest geschikt is, wordt onderzocht. Ook is het wenselijk 
het scholencomplex van een omheining te voorzien. Begrotingen zijn in de maak.   

Rechts de bestaande bouw 
(november 2005);

 links de  nieuwbouw.

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 scholen is in handen van lokale organisaties.
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 Gezelligheid

Hans houdt van mensen, Hans 
houdt van gezelligheid. Een 
avondje uit eten met vrienden 
of familie is een gelegenheid bij 
uitstek om daar ten volle van te 
genieten. Daarnaast houdt 
Hans ook van lekker eten. 
Dat maakt het dubbel feest. 

Uganda - Technische School - november 2005
Het Christian Childcare Programme (CCP) biedt sinds 1981 structu-
rele hulp aan kansarme kinderen in Mbale. CCP ondersteunt kinde-
ren totdat zij op eigen benen kunnen staan. De technische school 
van CCP leidt leerlingen op tot metselaar/ bouwer, automonteur, 
loodgieter of elektricien. Wegens een tekort aan ruimte is in april 
2009 gestart met de bouw van 4 extra klaslokalen (z.o.z.).

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. De Tanzaniaanse directrice van de 
school is opgeleid aan het Montessori Instituut in Londen (UK).    

Gerealiseerde Projecten 

De scholen in Bwoki staan onder leiding van Partage Tanzania, een orga-
nisatie die zich sinds 1990 inzet voor weeskinderen. De Montessori kleu-
terschool en het vormingscentrum voor meisjes (15-18 jaar) zijn in 
hetzelfde gebouw gehuisvest. Naast huishoudelijke vakken en naaldvak- 
ken worden de meisjes onderwezen in voedingsleer, gezondheidszorg, 
hygiëne, boekhouden en
creatieve handvaardigheid.  

Tanzania – Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes (mei '06) – Technische School (april '08) – Hostel (aug. '09)  

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

Op de technische school worden leerlingen onderwezen in díe vaardighe-
den waaraan lokaal behoefte bestaat: bouwtechniek, houtbewerking, elektro-
techniek en loodgieterwerk. Ook deze opleiding duurt 3 jaar. Technische School

Tanzania - Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs - aug. 2007

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen – februari 2004 – uitbreiding maart 2009
De school is onderdeel van het Sibusiso centrum bij 
Arusha. Naast de zorg voor jonge verstandelijk gehandi-
capte kinderen en hun families is Sibusiso onlangs ge-
start met het Social Skills Program  voor jonge volwas-
senen. Het aanleren van vaardigheden die hen tot een 
waardevol lid van de samenleving maken staat voorop.februari 2004 maart 2009

Dankzij de bouw van het hostel is de (3-jarige) opleiding ook binnen het bereik gekomen 
van meisjes afkomstig uit veraf gelegen dorpen en kunnen er dus meer meisjes naar school.  
                                                                                         Het hostel ligt op steenworp     
                                                                                         afstand van het vormings-        
                                                                                         centrum en biedt onderdak      
                                                                                         aan 42 meisjes.    

november 2005

Hostel voor leerlingen 
Vormingscentrum


