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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Op 5 november 2015 is John Magufuli beëdigd tot de nieuwe 
president van Tanzania. President Magufuli maakt al sinds 1995 deel 
uit van de regering, eerst als parlementslid, later als minister, en is 
lid van dezelfde partij als zijn voorganger Kikwete. Op het oog lijkt 
het dus niet aannemelijk dat er in Tanzania grote veranderingen 
gaan plaatsvinden. Opmerkelijk is echter dat John Magufuli geduren-
de zijn politieke loopbaan nog nooit is beticht van corruptie. In te-
gendeel zelfs; corruptie, geldverspilling en wantoestanden binnen de 
overheid zijn hem een doorn in het oog. President Magufuli voegt de 
daad bij het woord. Toen hij onaangekondigd een bezoek bracht aan 
een ziekenhuis en patiënten aantrof op de vloer, werden directeur en 
bestuur op staande voet ontslagen. 

Partage Tanzania – Bugorora 
Bugorora is een klein dorp in Tanzania vlakbij de grens met Uganda. De bevolking bestaat voor het 
grootste gedeelte uit immigranten uit Rwanda, Uganda en Burundi. Sommigen wonen er al 50 jaar,
maar worden door de Tanzanianen nog steeds als vreemdelingen beschouwd. In het gebied wonen
371 kinderen, een deel van hen is wees. Partage Tanzania heeft in Bugorora een medische post op-
gezet; de plaatselijke bevolking heeft een bestaand gebouwtje omgetoverd in een kleuterschooltje.
                                     De twee leerkrachten, een kleuterleidster en een assistente, zijn beschik-
                                     baar gesteld door Partage. Het schooltje heeft één klaslokaal, waar zowel
                                     's morgens als 's middags lesgegeven wordt aan twee groepen van elk 30
                                     kinderen. Teneinde meer kinderen te kunnen helpen is het de wens van
                                     Partage om een tweede kleuterschooltje te openen. De bouwkosten hier-
                                     voor zijn begroot op € 11.958.
                                     Onze stichting heeft ingestemd met deze begroting, evenals met die voor meubilair, leermiddelen en andere be-    
                                     nodigdheden voor een totaal van € 2.300. Partage zal zo spoedig mogelijk met de bouw beginnen.
                                     Wellicht ten overvloede merken wij op dat het door Partage op kleuterscholen onderwezen Montessori onderwijs   
                                     de kinderen een dermate solide basiskennis geeft, dat zij vervolgens met een gerust hart een reguliere overheids- 
                                     school kunnen doorlopen.    

Verder dan een agent die een boete wil opleggen zonder een kwitan-
tie af te geven of een douaneambtenaar die beweert dat er invoer-
rechten verschuldigd zijn op goederen die het land worden binnen-
gebracht, gaat onze ervaring met corruptie gelukkig niet. Daar zijn 
de scholen privéscholen voor. Toch vestigen ook wij onze hoop op 
president Magufuli. Destijds begon hij zijn loopbaan als leraar en 
hervormingen binnen het onderwijs staan ook hoog op zijn lijst. 

Met dank voor uw steun gedurende het afgelopen jaar wens ik u, 
mede namens het bestuur van de Hans van Bokkem Foundation, een 
voorspoedig en gezegend 2016 toe.    
                                                               Anneke Luyt (voorzitter) 

Sibusiso stapt over op zonne-energie

Op 15 augustus 2015 vierde Partage het 25-jarig jubileum in 
Kashenye, het dorp waar Partage in 1990 startte met het Victo-
ria Programme (VP). De 1.500 aanwezigen werden onthaald op 
muziek, zang, dans en toespraken, heel veel toespraken. Met 
dankbaarheid werd teruggeblikt en vooruitgekeken op het werk 
dat Partage verricht. De kortste toespraak was die van Philippe 
Krynen, oprichter van Partage. Met het Partage handboek in de 
hand en de lijst met namen van de 17.000 door Partage onder-
steunde kinderen aan zijn voeten benadrukte hij het belang van 
verantwoordelijkheidsgevoel van de Tanzanianen zelf. Partage 
helpt hen slechts op weg; een weg die zij zelf moeten gaan.  

Partage Tanzania – 25 jaar

De markt voor zonne-energie groeit, ook in Tanzania. In Afrika schijnt de zon volop en zonne-energie is dan ook een uitkomst voor degenen 
die niet zijn aangesloten op een elektriciteitsnetwerk, maar óók voor hen die dat wél zijn. Stroomstoringen en voltageschommelingen zijn 
aan de orde van de dag en brengen schade
toe aan elektrische apparatuur. Samen met
besparing op energiekosten en duurzaamheid
redenen genoeg voor Sibusio om te investe-
ren in zonnepanelen. De diverse gebouwen
van het Sibusiso centrum zijn inmiddels van
zonnepanelen voorzien. Een totale investering
van circa € 15.000, waaraan onze stichting
het gedeelte ten behoeve van de school ad
€ 2.100 heeft kunnen bijdragen.

Partage staf

Partage kinderen van het eerste uur
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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 luisteren

               

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 kansarmsten 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

Nieuws van de scholen – Basisschool Kolila, Tanzania

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 
kansarmsten 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 

In Tanzania loopt het schooljaar van basisscholen van januari tot en met december. Het 
schooljaar 2015 zit er dus op en wederom hebben leerlingen uitstekend gepresteerd, bij 
zowel de nationale tussenexamens (klas 4) als de eindexamens (klas 7). Voor het vierde 
jaar op rij zijn alle (43) eindexamenkandidaten geslaagd; het landelijk slagingspercentage 
bedroeg slechts 68%. De graduation (diploma-uitreiking) was dan ook weer een feestelijke 
gebeurtenis, waarbij ook de beste leerlingen van iedere klas in het zonnetje werden gezet. 
Hun leerprestaties worden beloond met een bescheiden (aanmoedigings)prijs: speelgoed 
voor de kleintjes, een boek of een schrift voor de oudere leerlingen.      

Luisteren is veel meer dan iemand 
aanhoren. Hans kán luisteren, heeft 
inlevingsvermogen, zijn belangstelling 
is oprecht. Bekenden of onbekenden, 
voor Hans maakt het geen verschil. 
In de synagoge van Cochin (India) 
luistert hij aandachtig naar het ver-
haal over het bewogen leven van de 
plaatselijke Joodse gemeenschap.


