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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

 

Mbale, Uganda (CCP) – Technische School – Regenwateropvangsysteem, Bliksemafleiders en Overalls

Gedurende 2012 vonden op drie locaties aanvullende bouw-
activiteiten plaats. De technische school in Bwoki werd uitge-
breid met een metselwerkplaats, het vormingscentrum voor 
meisjes in Bwoki met een moderne (les)keuken en in Kolila 
werd de basisschool uitgebreid met nieuwe sanitaire voorzie-
ningen en een bibliotheek plus lerarenkamer. Vanzelfsprekend 
is de nieuwbouw voorzien van de bijbehorende inrichting: 
meubilair, gereedschappen, apparatuur etc. Daarnaast is en 
wordt bijgedragen in de kosten van leermiddelen, lesmateri-
aal en overige noodzakelijke uitgaven. De behoeften verschil-
len per type school. Binnen de beroepsopleidingen zijn bij-
dragen in de aanschaf van verbruiksmateriaal, onderhevig aan 
de voortdurend stijgende marktprijzen, onvermijdelijk om de 

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) - Basisschool – Bibliotheek en Lerarenkamer Kleuterschool

Bliksemafleiders De afgelopen jaren is 
Uganda meerdere malen opgeschrikt door 
blikseminslagen op scholen waarbij slacht-
offers vielen te betreuren en scholen zijn 
verwoest. Alhoewel de technische school 
vanwege de ligging geen risico lijkt te lo-
pen, maakt het management van CCP zich 
ernstige zorgen. CCP heeft ons dan ook 
gevraagd de plaatsing van bliksemafleiders 
mogelijk te maken. Na overleg met CCP 
Nederland willen wij hieraan graag voldoen. 
De kosten zijn begroot op circa € 8.000.

Gedurende de afgelopen maanden heeft de aannemer goede vorderingen gemaakt en binnenkort zullen bibliotheek en lerarenkamer worden 
opgeleverd. Het reeds beschikbare meubilair voor de lerarenkamer wordt vanuit het tijdelijke onderkomen overgebracht naar het nieuwe ge- 
bouw; meubilair voor de bibliotheek/leesruimte, bestaande uit boekenkasten, tafels en stoelen, is in bestelling bij een locale meubelmaker.    

kwaliteit van de opleidingen te waarborgen.
De financiële steun aan de basisschool in Kolila is veelomvat-
tender. Naast leermiddelen wordt een bijdrage geleverd in de 
kosten van o.a. schoolkleding, maaltijden en de salarissen van 
leerkrachten. 
Wij zijn een ieder van u zeer dankbaar voor de steun die wij 
het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Dankzij uw 
steun wordt het ons mogelijk gemaakt om de in totaal circa 
1000 leerlingen een hoopvolle start in het leven te geven.
Mede namens het bestuur van de Hans van Bokkem Founda-
tion wens ik u een voorspoedig en gezegend 2013 toe.
                                                    Anneke Luyt (voorzitter)

Regenwateropvangsysteem De technische school in Mbale draait grotendeels 
op eigen kracht, d.w.z. operationele kosten, inclusief de salarissen van leerkrachten, 
worden zo goed als gedekt door ontvangen schoolgelden. Echter, stijgende prijzen, 
waaronder die van water en elektra, maken het CCP steeds moeilijker om rond te 
komen. Het volledig doorbelasten van deze kosten in de schoolgelden is geen optie. 
Zelfs nu kost het leerlingen moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen; 
verhoging van het schoolgeld zou leiden tot drop-outs, een situatie die CCP juist op 
alle mogelijke manieren probeert te bestrijden. Teneinde de kosten te drukken heeft 
CCP het voorstel gedaan om een regenwateropvangsysteem te realiseren. Hierdoor 
zullen niet alleen de kosten van waterverbruik worden teruggebracht, maar ook de 
kosten van waterafvoer. Rioolkosten zijn in Uganda namelijk voor 100% gerelateerd 
aan de hoeveelheid afgenomen water. Het regenwateropvangsysteem bestaat uit 
het aanbrengen van dakgoten op alle schoolgebouwen, de plaatsing van meerdere 
(5.000 en 10.000 liter) tanks en, waar nodig, de installatie van pompen. De kosten 
zijn door CCP begroot op ruim € 17.000.

Overalls De aan de technische school gegeven 
opleidingen bestaan uit theorie- en praktijkles-
sen. Tijdens de praktijklessen dragen de leerlin-
gen passende kleding: overalls. De kleur van de 
overalls verschilt per beroep en is indertijd door 
de leerlingen zelf bepaald. Helaas is de (nog 
bruikbare) hoeveelheid overalls gedaald tot een 
minimum, terwijl het aantal leerlingen is geste-
gen. Nieuwe overalls zouden dan ook zeer wel-
kom zijn. De prijs van een overall bedraagt ruim 
€ 13 (40.000 Ugandese Shillingen). Voor de 370 
aanwezige leerlingen een uitgave van € 4.810.  

september 2012 november 2012 december 2012

Oorbeschermers Tijdens ons recente bezoek 
aan Mbale constateerden wij dat monteurs in 
opleiding tijdens praktijklessen uitdeukwerk 
worden blootgesteld aan oor-
verdovend lawaai. Voor ons re-
den om de school te voorzien
van oorbeschermers. Deze wer-
den op een later tijdstip door
CCP (NL) in Mbale afgeleverd.
Het gebruik en de zin van deze noviteit behoef-
de enige uitleg, maar vervolgens werden oorbe-
schermers enthousiast in ontvangst genomen.
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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 het debat

Hans is niet alleen een gezellige 
prater, maar schuwt ook geenszins 
het debat. Een discussie weer-
houdt Hans er echter niet van om 
ook respectvol te luisteren.
Hans is een diplomaat en heeft 
geen ander doel voor ogen dan 
nader tot elkaar te komen.

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 voor de nodige 
leermiddelen en overige benodigdheden, 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.

Bwoki, Tanzania (Partage Tanzania) – Beroepsopleidingen en verbruiksmateriaal

 Gambia 

Het ruimere budget voor naaistoffen maakt dat leerling kleerma-
kers, in plaats van peuterkleding, kleding voor volwassenen ma-
ken; een markt waarop zij zich uiteindelijk zullen richten.
Ook de leerling timmerlieden zien hun mogelijkheden groeien. 
Met de beschikbaarheid van voldoende én kwalitatief beter hout 
worden nu naast stoelen, tafels en krukjes ook kasten en bedden 
gefabriceerd.   


