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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Kolila (Tanzania) – Water voor het Elisabeth Center (Zusters Onder de Bogen)

”Deze mensen hebben niets”, was wat zij keer op keer con-
cludeerde.
Wat meer kan hieraan worden toegevoegd?

Onze dank aan u allen voor de steun die wij ontvangen in ons 
streven de ongelijkheid enigszins recht te trekken door kinde-
ren en jonge volwassenen toekomstmogelijkheden te bieden. 
In 2011 zullen wij ons blijven inzetten voor de vier organisa-
ties in Tanzania en Uganda waaraan wij onze naam verbon- 
den hebben en die ons vertrouwen genieten: Partage Tanza-
nia, Sibusiso, het Elisabeth Center (Zusters Onder de Bogen) 
en het Christian Childcare Programme.

Mede namens het bestuur van de Hans van Bokkem Founda-
tion wens ik u een voorspoedig en gezegend 2011 toe.

                                                    Anneke Luyt (voorzitter) 

In oktober brachten Philippe Krynen, oprichter en directeur 
van Partage Tanzania, en zijn rechterhand Alfred Minani, een 
bezoek aan Europa. Gedurende vier weken gaven zij op uit-
eenlopende locaties presentaties en lezingen over het werk 
van Partage Tanzania. Voor Alfred Minani, zelf wees ten ge-
volge van de genocide in Rwanda (1994) waarna hij vluchtte 
naar Tanzania, de allereerste keer dat hij voet zette op Euro-
ese bodem. Door te lezen had hij zich terdege voorbereid op 
de reis; desalniettemin deed de werkelijkheid hem verbazen. 
”Deze mensen hebben alles”, was wat hij keer op keer con-
cludeerde.
In november bracht ik samen met een vriendin een bezoek 
aan Tanzania. Het was de eerste keer dat zij voet zette op 
Afrikaanse bodem. Door te lezen had zij zich terdege voorbe-
reid op de reis; desalniettemin deed de werkelijkheid haar 
verbazen.

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

Werkzaamheden om het Elisabeth Center van voldoende water te voor-
zien zijn de laatste fase ingegaan: het waterdistributiesysteem. Leidin-
gen worden ingegraven, watertorens gebouwd en watertanks (5.000 of 
10.000 liter) geplaatst. Aldus beschikken de diverse locaties (school, 
toiletten, keuken, land- en tuinbouw) over een eigen wateropslag. Al 
naar gelang de bestemming wordt onderscheid gemaakt tussen drink-
water (school, keuken) en niet-drinkwater (toiletten, schoonmaak, irri-
gatie). Het laatste is afkomstig van de geboorde waterput (borehole).  
Conform de verwachtingen bevat het water te veel fluor om te worden 
gebruikt voor menselijke consumptie, zelfs al valt het fluorgehalte bin-
nen de in Tanzania geldende normen. Deze gelden echter niet voor 
Nederland, alwaar het water is onderzocht, niet voor de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) en daarmee niet voor het Elisabeth Center. 
   

 

Bwoki (Tanzania) – Nieuwe Timmermanswerkplaats voor de Technische School
De nieuwe technische school in Bwoki is sinds april 2008 in gebruik. De oude technische school bleef echter onderdeel van de school uitma- 
ken en wel als praktijklokaal voor de timmerlessen. Totdat Bwoki getroffen werd door noodweer, de storm het
                                           dak meenam en het resterende deel van de
                                           constructie vernielde. Noodgedwongen werd
                                           gestart met de bouw van een nieuwe timmer-
                                           manswerkplaats. Vanwege de ontwikkeling
                                           van stof en zaagsel in een dergelijke ruimte
                                           is gekozen voor de oorspronkelijke stijl, maar
                                           de constructie is vele malen degelijker en so-
                                           lider dan voorheen het geval was.   De werkplaats toen ... … en de werkplaats nu

Mbale (Uganda) – Technische School – Generator, schoolboeken
Generator In onze vorige nieuwsbrief maakten wij melding van de 
noodzaak om over een krachtstroom generator te beschikken. Wij 
kunnen u berichten dat, dankzij uw hulp, het daarvoor benodigde 
bedrag ad. € 16.425 eind 2010 naar CCP kon worden overgemaakt. 
De generator zal begin 2011 ter plaatse worden aangeschaft.   

Schoolboeken De aanschaf van schoolboe- 
ken, vooral daar waar het vaktechnische boe-
ken betreft, is in een land als Uganda verre 
van de gewoonste zaak van de wereld. Nadat 
de leiding van de school vergeefse ...

Via ondergrondse leidingen worden plastic 
watertanks aangesloten op de 150.000 liter 
of 30.000 liter ondergrondse tanks, dan wel 
op de geboorde waterput (borehole).

Tot op heden is in termijnen € 72.000 voldaan; de begrote resterende kosten bedragen € 3.000. Kosten Waterproject
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Bukoba (Tanzania)
Opleidingscentrum Montessori Kleuteronderwijs en Kleuterschool [ ]►

Scholen en hostel staan onder leiding van Partage Tan-
zania. Partage zet zich sinds 1990 in voor weeskinderen. 
Het vormingscentrum en de technische school zijn ge-
richt op beroepsonderwijs. Een deel van de leerlingen 
van het vormingscentrum verblijft intern in het 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 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 collega's
Hart voor zijn werk, hart voor mensen 
om zich heen. Zo kennen ook collega's 
Hans. Dat hij al pratende regelmatig 
een greep doet in de voor zijn neus 
staande pot met snoep wordt op de 
koop toegenomen. Tijdens ons 25-
jarig huwelijksfeest confronteert een 
collega Hans hiermee: een monitor 
gevuld met zoete versnaperingen.    

Mbale (Uganda) - Technische School [ ]►  
Leerlingen van de technische school worden opgeleid 
tot metselaar/bouwkundige, automonteur, loodgieter 
of elektricien. De leiding is in handen van CCP (Christi-
an Childcare Programme), sinds 1981 werkzaam voor 
kansarme kinderen in Mbale (Oost Uganda). 

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.          

 

Ook de school in Bukoba wordt geleid door Partage Tanzania. Het door Partage in 
de regio geïntroduceerde Montessori onderwijs (“help mij het zelf te doen”) is zeer 
succesvol. De individuele aandacht voor ieder kind, kenmerkend voor Montessori 
onderwijs, speelt daarbij een grote rol. De opleiding tot kleuterleidster duurt 2 jaar.

Gerealiseerde Projecten 

Arusha (Tanzania)
School Verstandelijk Gehandicapte Kinderen [ ]►  
De school is onderdeel van het Sibusiso centrum, waar 
kinderen én ouders worden begeleid bij het ontdekken 
en ontwikkelen van de veelal verborgen en miskende 
kwaliteiten. Dit gebeurt o.a. door speciaal onderwijs.februari 2004 uitbreiding maart 2009

november 2005 uitbreiding
 jan. 2010
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Lagere School (augustus 2009) Kleuterschool (febr. 2010) 

mei 2006 april 2008 aug. 2009

Hostel  [ ]► Technische School  [ ]►

aug. 2007

Bwoki (Tanzania)

 Kleuterschool en 
Vormingscentrum  [ ]►

De scholen maken deel uit van het Elisabeth Center dat 
wordt geleid door de Zusters Onder de Bogen (in Tan-
zania CB Sisters  genoemd). De Zusters zijn sinds 1959 
vertegenwoordigd in Tanzania en zetten zich in voor de 
meest kansarmen in de samenleving. 

Kolila (Tanzania) – Basisschool  [ ]►

(Schoolboeken) … pogingen had ondernomen om ontbrekende boeken in Kam-
pala, de hoofdstad van Uganda, en Nairobi, Kenya, te bestellen, werd een beroep 
op ons gedaan het in Europa te proberen. De voertaal in Uganda is Engels, zodat 
boeken konden worden besteld in Engeland. Verzendkosten: nihil; dankzij vrienden 
in Engeland, die de talrijke leveringen keer op keer in ontvangst namen en de boe-
ken vervolgens meebrachten naar Nederland, en dankzij de naar Uganda reizende 
leden van CCP Nederland die de, 150 in getal en bijna 100 kg wegende, boeken af-
leverden in Mbale, waar zij met veel enthousiasme in ontvangst werden genomen. 

Boeken worden tijdens de diploma-uitreiking 2010 offi-
cieel overhandigd door de voorzitter van CCP Nederland.


