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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Vanaf 1 januari 2014 stelt de Belastingdienst nieuwe eisen 
aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI's. De nieuwe 
voorwaarden houden in dat diverse gegevens via een inter-
netsite openbaar moeten zijn teneinde het vertrouwen in en 
de transparantie van ANBI's te verbeteren. De desbetreffende 
gegevens van de Hans van Bokkem Foundation zijn van meet 
af aan beschikbaar geweest op onze website, maar ter wille 
van de overzichtelijkheid is op de website nu een aparte 
ANBI pagina beschikbaar. Wanneer u niet over internet  be-
schikt, maar wel de ANBI gegevens wilt ontvangen, vragen 
wij u contact met ons op te nemen. 

Eerder maakten wij melding dat de uitvoering van het regenwateropvangsysteem en de installatie van bliksemafleiders ten behoeve van de 
technische school vertraging opliepen in verband met aanpassingen in het ontwerp. Onvermeld is gebleven dat voornoemde werkzaamhe-
den onderdeel zijn van een groter geheel aan onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, waarvoor CCP besloot een subsidieaanvraag in te 
dienen bij Wilde Ganzen. Ook deze procedure heeft enige tijd in beslag genomen, maar heeft uiteindelijk geresulteerd in een kostenbespa-
ring op alle uit te voeren werkzaamheden. De kosten voor het regenwateropvangsysteem zijn gereduceerd tot € 11.845, die voor de blik-
semafleiders tot € 5.088 en de aanschaf van overalls tot € 3.908. 
Het verheugt ons u te kunnen berichten dat deze bedragen inmiddels door ons konden worden voldaan. De overalls zijn inmiddels besteld, 
de werkzaamheden met betrekking tot het regenwateropvangsysteem en de bliksemafleiders vangen in januari 2014 aan en zullen circa 8 
maanden in beslag nemen.

Bwoki, Tanzania (Partage Tanzania) – Beroepsopleidingen en Operationele Kosten 2014

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

Met ingang van 1 februari 2014 stappen de banken binnen de Europese Unie over op SEPA (Single Euro Payments Area) met als doel alle 
eurobetalingen binnen Europa te standaardiseren. Met de invoering van SEPA worden ondermeer alle bankrekeningnummers omgezet naar 
een internationaal bankrekeningnummer: IBAN (International Bank Account Number). De naar IBAN omgezette bankrekeningnummers van  
                                de Hans van Bokkem Foundation treft u onderstaand aan.
                              • Voormalig bankrekeningnummer 69.38.07.172    → IBAN: NL59 INGB 0693 8071 72
    • Voormalig bankrekeningnummer 96 97 022    → IBAN: NL48 INGB 0009 6970 22 

Arusha, Tanzania (Sibusiso) – Verharden van paden Sibusio terrein
Het Sibusiso Centrum voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking strekt zich uit over een glooi-
end terrein van ruim zeven hectare. De woonhuizen, de school, de bij de school behorende leskeuken en kwekerij, 
fysio- en ergotherapieruimten, het ontmoetingscentrum enz. zijn met elkaar verbonden door middel van onverharde 
paden. Helaas hebben de paden ernstig te lijden onder de soms hevige, tropische regenbuien, waardoor gedeeltes 
regelmatig wegspoelen. Dit maakt de paden moeilijk begaanbaar en zelfs onbegaanbaar voor kinderen die aan een 
rolstoel gebonden zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat de paden worden verhard. Recentelijk heeft Sibusio een be-
groting laten opstellen voor de uit te voeren werkzaamheden, waarbij alle paden zullen worden voorzien van een 
betonnen laag. Uitgegaan is van verharde paden met een breedte van 2 meter, de totale lengte is 474 meter. De 
kosten zijn geraamd op circa 15.000 Euro. Teneinde de huidige en risicovolle situatie zo spoedig mogelijk te verbe-
teren, zou de Hans van Bokkem Foundation graag een gedeelte van de kosten voor haar rekening willen nemen.

Hans van Bokkem Foundation – Bankrekeningnummers worden IBAN 

Het niveau van de beroepsopleidingen in Bwoki is aanzienlijk verbeterd sinds onze 
stichting bijdraagt in de kosten van verbruiksmateriaal. Leerling-timmerlieden be-
schikken over voldoende en kwalitatief beter hout, leerling-naaisters hebben vol-
doende en betere stoffen tot hun beschikking en ook de leerling-koks hebben 
voordeel bij de ruimere keuze aan voedingsmiddelen en ingrediënten. Voor 2014 
zijn de kosten voor verbruiksmaterialen/grondstoffen per studierichting begroot 
op € 3.000; een totaal van € 9.000. Daarnaast vraagt Partage ons een gedeelte 
(€ 550) van de elektriciteitskosten te vergoeden. Het hogere energieverbruik is 
rechtstreeks gerelateerd aan het gebruik van moderne apparatuur, die eveneens 
gericht is op het op een hoger niveau brengen van de opleidingen.   

Ook willen wij u graag wijzen op de per 1 januari gewijzigde 
voorwaarden voor de fiscaal aantrekkelijke periodieke schen-
kingen. Het is niet langer vereist om periodieke schenkingen 
te laten vastleggen in een notariële akte; een onderhandse 
akte volstaat. Meer informatie treft u aan op onze website of 
kunnen wij u desgewenst toezenden. 
 

Met dank aan u allen voor de onmisbare steun die wij het 
afgelopen jaar van u hebben mogen ontvangen, wensen wij 
u een voorspoedig en gezegend 2014 toe. 

                 Anneke Luyt (voorzitter)

Terbregse Rechter Rottekade 88
3055 XG  Rotterdam
Nederland

telefoon +31 (0)10 422 5900
e-mail info@hansvanbokkem.nl
www.hansvanbokkem.nl



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 als pionier
Een eerste bezoek aan een nieuw 
project in Afrika verloopt niet altijd, 
of liever zelden, over gebaande 
wegen. In Guinee-Bissau is een 
boot de enige manier om de van 
elke voorziening verstoken locatie 
te bereiken. Voorzien van proviand 
en het hoognodige: meer heeft 
een ware pionier niet nodig. 

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 onderhoudt nauw contact met de organisaties, volgt de resultaten van leerlingen, levert – zo nodig – een 
bijdrage in de operationele kosten van de scholen en het onderhoud van gebouwen en financiert noodzakelijke uitbreiding van de scholen.   
       

 

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.

 Gambia 

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) – Basisschool – Eindexamen 2013
In 2013 heeft de tweede lichting leerlingen - de leerlingen van klas 7 - eindexamen afgelegd; alle 20 leerlingen zijn met 
vlag en wimpel geslaagd. Een geweldige prestatie ten opzichte van de reguliere scholen, waar het onderwijs nogal wat te 
wensen overlaat. Omdat de Tanzaniaanse overheid deze situatie wil verbeteren, werden in 2013 niet alleen de leerlingen 
van klas 4 aan de gebruikelijke, tussentijdse examens onderworpen, maar ook die van klas 2 en 3. Geen van de leerlin-
gen draaide er zijn hand voor om. Wij zijn ons ervan bewust dat er een direct verband bestaat tussen het succes van de 
school c.q. leerlingen en de financiële steun die de school vanuit Nederland ontvangt. Dat maakt steun niet alleen tot een 
kostenpost, maar vooral tot een waardevolle investering in de toekomst van kinderen.                    


