
N I E U W S B R I E F  –  J A N U A R I   2 0 1 5 

Nieuws van de scholen 

KvK Rotterdam 24354133
IBAN: NL59 INGB 0693 8071 72
IBAN: NL48 INGB 0009 6970 22

 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

In deze nieuwsbrief schenken wij vooral aandacht aan de be-
roepsopleidingen in Bwoki. Het niveau van de opleidingen is 
de afgelopen jaren met grote sprongen vooruit gegaan, mede 
dankzij het niet aflatend enthousiasme en de toegewijde inzet 
van David Jackson, hoofd opleidingen van Partage. Tot ieders 
spijt heeft David besloten om in januari 2015 terug te keren 
naar Engeland. David heeft ons echter verzekerd dat Bwoki 
met de door hem geselecteerde opvolger – voormalig coördi-
nator van het Tanzaniaanse VETA (Vocational Educational and 
Training Authority) – in zeer goede handen is. 

                              Bwoki, Tanzania (Partage Tanzania) – Beroepsopleidingen
De tijd dat het vormingscentrum en de technische school twee op zichzelf staande scholen waren is voorbij. De 
scholen in Bwoki zijn tegenwoordig verenigd in het Bwoki Vocational Training Center (Bwoki V.T.C.); leerlingen 
worden opgeleid tot timmerman/meubelmaker, bouwer/metselaar, elektricien, kleermaker of kok/horeca-
medewerker. Daarnaast hebben de leerlingen de keuze uit diverse optionele vakken waaronder computerles, 
administratie, zakelijk communiceren, tuinbouw, muziek, handvaardigheid etc. Leerlingen zijn verplicht meer dan 
één vak of opleiding te kiezen, teneinde hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In vergelijking met andere 
scholen voor beroepsopleidingen scoren Bwoki V.T.C. leerlingen goed. Niet alleen qua kennis, maar ook              
                                                                               qua positieve werkhouding. Naast de officieel tot hun       
                                                                               taak behorende werkzaamheden, aarzelen zij niet om      
                                                                               elders binnen hun werkkring bij te springen wanneer       
                                                                               dit nodig is.
                                                                               Tijdens de tweejarige opleiding worden leerlingen zo       
                                                                               goed mogelijk voorbereid op de toekomst. Praktijklessen  
                                                                               worden – indien mogelijk – ingevuld met zowel interne    
                                                                               als externe werkelijke opdrachten. Meubilair voor de        
                                                                               school wordt door eigen leerlingen gefabriceerd; de 
onlangs nieuw bijgebouwde toiletblokken zijn, onder het toeziend oog van de leraar, door leerlingen gebouwd. 
Ook de eind 2014 gestarte bouw van een meubelopslagplaats voor timmerlieden wordt door eigen leerlingen 
gebouwd. Het succes van Bwoki is te danken aan een combinatie van factoren. Het management van Partage, 
de inzet en het enthousiasme van leerkrachten, de vastberadenheid van leerlingen om de hen geboden kansen 
ten volle te benutten en – last but not least – de (financiële) hulp van buitenaf. 
Voor 2015 heeft Partage een aanvraag ingediend voor de inkoop van verbruiksmaterialen voor de timmerlieden, 
kleermakers en horecamedewerkers van respectievelijk € 3.500, € 3.000 en € 3.000. Daarnaast bestaat de wens 
om een tweede ondergrondse watertank (115.000 liter) te laten bouwen. De kosten zijn begroot op € 4.430.   

Ook het komende jaar zullen wij ons blijven inspannen om de 
scholen tot dusdanige steun te zijn dat goed onderwijs kan 
worden geboden, waardoor leerlingen na het verlaten van de 
school een kansrijke toekomst tegemoet gaan.

Met dank voor de onmisbare steun die wij het afgelopen jaar 
van u hebben mogen ontvangen, wens ik u namens het be-
stuur van de Hans van Bokkem Foundation een voorspoedig 
en gezegend 2015 toe.  

                          Anneke Luyt (voorzitter)

Dankzij Stichting Benjamin, een Nederlandse organisatie die sedert jaren het sponsorprogramma van Partage Tanzania steunt, heeft een 
professionele Nederlandse kok in 2014 gedurende twee maanden lesgegeven aan de horecastudenten in Bwoki. De resultaten zijn onge-
kend! Leerlingen hebben kennisgemaakt met velerlei nieuwe gerechten, het bereiden en presenteren ervan, het samenstellen van een 
menukaart, tafeldekken, serveertechnieken, de omgang met gasten, hygiëne, kostprijs- en verkoopprijsberekening enz. enz.
Theorie en praktijk zijn door de kok vastgelegd in alle leerstof omvattende en rijk geïllustreerde handboeken voor 1e jaars en 2e jaars stu-
denten. De handboeken behandelen de leerstof per les en vormen daarmee een leidraad voor de leerkrachten.  
                                                                       E.e.a. heeft ertoe geleid dat de aan de keuken grenzende
                                                                       eetruimte, die plaats biedt aan 16 gasten, is omgedoopt tot
                                                                       “Bwoki Hotel”. Tweemaal per week zijn leerkrachten en
                                                                       eventuele gasten welkom voor de lunch. Deze bestaat uit
                                                                       vier gangen, die op de menukaart afzonderlijk zijn geprijsd
                                                                       en die derhalve ook afzonderlijk kunnen worden besteld.
                                                                       Na afloop van de maaltijd wordt de
                                                                       rekening gepresenteerd. Er wordt
                                                                       betaald met “Partage francs”, die
                                                                       bij binnenkomst aan de gasten
                                                                       zijn uitgereikt.                                             
                                                                       

Terwijl in de keuken de gerech-
ten worden bereid, worden in 
“Bwoki Hotel” de tafels in gereed-
heid gebracht. 

Leerkrachten doen zich te goed aan 
de lunch. In “Bwoki Hotel”  waant 
men zich in alle opzichten in een uit-
stekend restaurant.

¬ Menukaart, rekening en Partage      
    francs.

Bwoki, Tanzania (Partage Tanzania) – Horeca opleiding en Bwoki Hotel
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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 middel van onderwijs 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 Kai Tak
De voormalige luchthaven van 
Hong Kong was voor vele reizigers 
wellicht een luchthaven als iedere 
andere. In de luchtvaart echter was 
de spectaculaire aanvliegroute op 
Kai Tak een uitdaging bij uitstek.
Voor een bevlogen privé-piloot als 
Hans een reden te meer om dit met 
eigen ogen te zien en te ervaren.      
       

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). 

Gedurende 2004-2010 heeft de Hans van Bokkem Foundation de bouw van zes scholen en een hostel gefinancierd in Tanzania en Uganda. 
Leerlingen behoren tot de meest kansarmen binnen de samenleving. Het werk van de stichting is er thans op gericht de scholen dusdanig te 
steunen dat kwaliteit van onderwijs wordt gewaarborgd. In overleg met de plaatselijke partnerorganisaties draagt de stichting zo nodig bij in 
operationele kosten en onderhoud en financiert aanvullende bouwwerkzaamheden c.q. uitbreiding van de scholen, watervoorziening enz.

 

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 – Examen    
Alle 34 leerlingen van klas 7 van de 
lagere school hebben in 2014 met 
goed gevolg eindexamen afgelegd. 
Het is het derde jaar op rij dat alle 
leerlingen zijn geslaagd. Een felici-
tatie waard, een uitdaging voor de
eindexamenklassers 2015.

Mbale, Uganda – Technische School – Studiefonds
Om te voorkomen dat getalenteerde en gemotiveerde leerlingen de 
school moeten verlaten omdat zij niet in staat zijn het schoolgeld te 
betalen, heeft onze stichting een studiefonds in het leven geroepen. 
Het betreft hier niet de leerlingen die zijn opgenomen in het CCP 
sponsorprogramma, maar leerlingen uit zeer arme gezinnen.
Leerlingen kunnen bij de school een beurs aanvragen, de CCP selec-
tiecommissie beslist of een beurs (25-50%) wordt toegekend.


