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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

een bijdrage zullen leveren in de kosten van de school van het 
Elisabeth Center. Dankzij deze bijdrage wordt voorzien in de 
kosten van leerboeken, lesmaterialen, een deel van de maal-
tijden én de volledige kosten van schoolkleding én schoenen! 
Geweldig nieuws voor onze stichting, geweldig nieuws voor de 
circa 400 leerlingen van het Elisabeth Center. 
Afgelopen december werden wij ook verrast door acties van 
derden; een inzameling ter gelegenheid van een familiereunie, 
een kerstactie van medewerkers en oud-collega's van Hans 
van de Noord/Zuidlijn, giften van de Hillegondakerk Rotterdam 
en de Protestantse Gemeente Hoogvliet.
Wij danken een ieder, organisaties en particulieren, voor de 
steun die wij in 2011 hebben mogen ontvangen en hopen ook 
in 2012 op uw onmisbare steun te mogen blijven rekenen.
Mede namens het bestuur van de Hans van Bokkem Founda-
tion wens ik u een voorspoedig en gezegend 2012 toe.
                                                 Anneke Luyt (voorzitter)

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

 

Bwoki, Tanzania (Partage Tanzania) – Bouw moderne keuken en metselwerkplaats
Er wordt wederom gebouwd in Bwoki. Na de bouw van de kleuterschool 
en het vormingscentrum voor meisjes (2006), de technische school 
(2008), het hostel (2009) en de timmermanswerkplaats (2011), betreft 
het dit maal een moderne keuken voor het vormingscentrum en een 
metselwerkplaats voor de technische school. Bewoners van Bwoki zijn 
trots op de ontwikkelingen in hun dorp en de ter plaatse gevestigde 
Lutherse kerk schroomt niet om telkenmale land te doneren aan Partage 
voor de goede zaak. Bouwwerkzaamheden zijn zo goed als klaar; aan de 
afwerking en elektriciteitsvoorziening wordt nog gewerkt. Partage is 
doende met de inkoop van gereedschappen voor de werkplaats en ap-
paratuur voor de keuken. Hiertoe zijn zij aangewezen op Kampala 
(Uganda), een dag rijden vanuit Bwoki. Zodra de inrichting compleet is, 
zullen beide gebouwen in gebruik worden genomen.

In Tanzania en Uganda is het dragen van een schooluniform 
verplicht. Alle meisjes dragen een zelfde rok en blouse; alle 
jongens een zelfde broek en shirt. Model en kleuren worden 
bepaald door de schoolleiding. Zodoende heeft iedere school 
zijn eigen uniform en kan aan de hand van de kleding worden 
vastgesteld welke school de leerlingen bezoeken. 
Schoolkleding heeft voordelen, maar ook nadelen. Eén van de 
voordelen is, dat alle leerlingen hetzelfde gekleed gaan, waar-
door er geen reden is voor onderlinge jaloezie of plagerijen. 
Een nadeel vormt de plicht tot het dragen van een uniform. 
Een uniform kost geld en voor vele ouders kan dat geld niet 
worden gemist. Veelvuldig komt het voor dat ouders om die 
reden hun kind niet naar school laten gaan; een voortdurend 
probleem voor de inwoners van Kolila, die van een minimum 
inkomen moeten zien rond te komen.
In oktober ontvingen wij bericht van de ”Stichting Belangen-
behartiging voor het (zeer) jonge kind” dat zij ook in 2012

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) – Basisschool Elisabeth Center
              Sanitaire voorzieningen In januari 2012 is de lagere school van het Elisabeth Center uitgebreid met het 7e, tevens laatste,        
             schooljaar. Daarmee is de school qua leerjaren compleet. In totaal bestaat het onderwijs uit 10 leerjaren: 2 jaar kleuteronderwijs,  
             1 jaar pre-school onderwijs en 7 jaar lager onderwijs. Voor het eerst in het bestaan van de school van het Elisabeth Center zullen 
leerlingen van klas 7 in november 2012 eindexamen afleggen. De school is sinds 2008 officieel geregistreerd en erkend; het eindexamen is 
derhalve een staatsexamen. Officiële erkenning door de Tanzaniaanse overheid vereist dat de school aan meerdere eisen voldoet. Tot dus-
verre heeft de schoolinspectie oogluikend toegestaan dat dit op nog niet alle punten het geval is. Met ingang van januari 2012, het moment 
dat de school compleet is, komt daar verandering in. Eén van eisen betreft de aanwezigheid van voldoende sanitaire voorzieningen. Deze
zijn momenteel, met bijna 400 leerlingen, niet toereikend en vol-
doen dus niet aan de eisen. In overleg met de Zusters en de 
aannemer zijn bouwplannen uitgewerkt en in november 2011 is
een begin gemaakt met de bouw van een nieuw sanitair blok,
inclusief septic tank. De werkzaamheden zullen circa vier maan-
den in beslag nemen. De kosten zijn begroot op € 25.000.

 Metselwerkplaats Keuken

 sept. 2011

 nov. 2011

Operationele kosten De school van het Elisabeth Center is, overeenkomstig de missie van de Zusters Onder de Bogen, 
uitsluitend toegankelijk voor kinderen uit de armste lagen van de samenleving. Het schoolgeld is minimaal, maar dienten-
gevolge verre van kostendekkend. De Hans van Bokkem Foundation ziet het als haar taak de school ook hierin tot steun 
te zijn. Het wegnemen van de financiële zorgen om het budget sluitend te krijgen, biedt de Zusters de ruimte om zich 
volledig te wijden aan wat zij beogen: onderwijs en toekomst voor de allerarmsten. 

De voortgang van de bouwwerkzaamheden vanaf november 2011 tot heden

 sept. 2011

 nov. 2011
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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 helicopterview
Helicopterview wordt gedefini-
eerd als het vermogen om za-
ken van verschillende kanten 
en van een zekere afstand te 
beschouwen, zonder details uit 
het oog te verliezen.
Een eigenschap waarover Hans 
beschikt en die deze foto toe-
passelijk maakt.

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 [ ]►  

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  [ ]►

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.

Arusha, Tanzania (Sibusiso) – Kwekerij, leskeuken en eetruimte in gebruik

 Kweken,

Sinds september 2011 zijn de nieuw gebouwde 
kwekerij, de aangepaste leskeuken en eetruim-
te, ten behoeve van het programma Praktische 
Vaardigheden van de Sibusiso school, in gebruik. 
Aandachtig worden de lessen gevolgd, maar niet 
minder is de aandacht voor het uiteindelijke les-
resultaat: de maaltijd. en etenkoken


