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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Jaarlijks worden vele mensen getroffen door natuurrampen. Anders 
dan rampen die het gevolg zijn van menselijk handelen, kunnen 
natuurrampen niet worden voorkomen. Evenmin kan worden voor-
komen dat bepaalde landen of gebieden een verhoogd risico lopen 
op een natuurramp. Inwoners zijn zich hiervan bewust en hebben 
geleerd adequate voorzorgsmaatregelen te nemen. De mate waarin 
landen en mensen hiertoe in staat zijn, is afhankelijk van de finan-
ciële mogelijkheden. Rijke landen kunnen zich betere voorzorgs-
maatregelen veroorloven dan arme landen, terwijl rijke landen ook 
nog eens beter in staat zijn om de gevolgen van een ramp op te 
vangen. Wanneer een ramp zich voltrekt in een gebied dat niet tot 
de risicogebieden behoort, waar dientengevolge geen voorzorgs-
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maatregelen zijn getroffen en waar de bevolking in armoede leeft, 
dan is de verbijstering en verslagenheid groot. Dit lot trof de bewo-
ners van Bukoba en omstreken toen zij op 10 september 2016 wer-
den opgeschrikt door een aardbeving. Een tragedie voor velen. l

Maar, terugkijkend op 2016, is er ook dankbaarheid. De scholen rei-
len en zeilen goed. Mede door de financiële steun van onze stichting 
kan goed onderwijs worden gegeven en worden scholen goed onder-
houden. Dank u wel dat u ons ook in 2016 hiertoe in staat stelde. l

Mede namens het bestuur van de Hans van Bokkem Foundation wens 
ik u allen een voorspoedig en gezegend 2017 toe. 
                                                                Anneke Luyt (voorzitter) 

Partage Tanzania – Aardbeving in Bukoba
In de middag van zaterdag 10 september 2016 werd Bukoba opgeschrikt door een aard-
beving. De beving had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter en werd ook gevoeld
in Rwanda, Burundi, Uganda en Kenia. Bij de aardbeving verloren 19 mensen het leven,
raakten meer dan 250 mensen gewond, werden 840 huizen verwoest en liepen meer 
dan 1200 gebouwen ernstige schade op (bron: The Citizen, Tanzania).
Aardbevingen komen vaker voor in de omgeving van het Victoriameer, maar zijn norma-
liter veel minder krachtig en richten nauwelijks schade aan. Veel huizen en gebouwen in
Bukoba waren dan ook niet bestand tegen de krachtigste aardbeving ooit gemeten in
Tanzania. De materiële schade bleek enorm en vele mensen raakten dakloos. Sommigen
omdat hun huis was ingestort, anderen omdat zij wegens instortingsgevaar hun huizen
niet meer in durfden. Van enige vorm van noodopvang was, zeker gedurende de eerste dagen, geen sprake: mensen sliepen op straat. 
Niettemin prijsden de bewoners van Bukoba zich gelukkig dat de aardbeving hen ‘s middags trof en niet ‘s nachts. Het dagelijks leven in 
Afrika speelt zich voornamelijk buiten af; in huizen wordt ‘s nachts alleen geslapen. 

Opleidingen Nog voordat de technische school werd gebouwd 
(2005) was de opleiding metselaar/bouwkundige al 12 jaar een 
succesvol onderdeel van het Christian Childcare Programme. Maar 
tijden veranderen. Anno 2016 is de belangstelling voor de opleiding 
gedaald; jongeren kunnen het beroep van metselaar/bouwkundige 
tegenwoordig ook op de werkplek
(on-the-job)  leren. Theorie komt er
nauwelijks aan te pas; on-the-job
training is praktijkgericht. Vanwege 
het gedaalde aantal studenten is de
opleiding niet langer rendabel en CCP 
 

De voor Partage gebouwde scholen in Bukoba 
en Bwoki liepen geen schade op, maar groot 
was de schade aan huizen van familie/pleeg-
ouders van kinderen die zijn opgenomen in het 
Partage programma en aan huizen van Partage 
werknemers. Terwijl de regering in Dar es 
Salaam probeerde geld in te zamelen onder 
ambassades en bedrijven om slachtoffers te 
helpen, deed Partage wat het kon om “hun 
kinderen en hun mensen” te helpen. Hiervoor 
bleek € 77.000 nodig te zijn. 
Sponsororganisaties in Frankrijk, Duitsland en 
Nederland kwamen in actie en gezamenlijk 
slaagden zij erin Partage van de nodige finan-
ciële middelen te voorzien en kon begonnen 
worden aan de wederopbouw. Bijdrage van de 
Hans van Bokkem Foundation: € 20.000.        

heeft dan ook besloten om met de opleiding te stoppen. Hiermee 
wordt ingespeeld op de veranderde situatie op de arbeidsmarkt en dit 
is een goede zaak. In hetzelfde licht is CCP de opleiding “Radio/TV 
reparaties en elektronica” gestart. De vraag naar elektronica mon-
teurs groeit en daarmee biedt de opleiding goede vooruitzichten voor 
de toekomst.
Studiefonds Ook het sinds 2014 in het leven geroepen studiefonds 
voor leerlingen uit zeer arme gezinnen staat geheel in het teken van 
het bieden van goede kansen voor de toekomst. Voor 2016 heeft CCP 
onze hulp ingeroepen voor 21 leerlingen (14 mannelijke en 7 vrouwe-
lijke). De kosten bedragen € 5.609 oftewel € 267 per leerling.

Bwoki: toen en nu Bukoba: toen en nu

De laatste lichting ”builders”
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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 

               

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 

Wederom is het ze gelukt. Alle (38) leerlingen van klas 7 zijn geslaagd voor hun eindexamen. 
Het is het vijfde jaar op rij dat de school een slagingspercentage scoort van 100% en daarmee 
stijgen de prestaties van de leerlingen ver uit boven het landelijke gemiddelde. Het is niet ver-
wonderlijk dat de belangstelling voor de school groot is, groter dan de plaatsingsmogelijkheden 
(max. 400 leerlingen). Dit houdt in dat er wachtlijsten zijn. De school laat alleen kinderen uit 
zeer arme gezinnen toe. Zij betalen een minimaal bedrag aan schoolgeld, dat bij lange na niet 
kostendekkend is. Dankzij betrokken sponsororganisaties is onze stichting in staat om in ruim 
50% van de kosten te voorzien. De positie van de school is daarmee echter zeer kwetsbaar.   

Voordat wij in 1983 Gambia voorgoed 
verlaten, maken wij de onder toeristen 
populaire tweedaagse bootreis van oost 
naar west over de rivier de Gambia. De 
” Lady Chilel Jawara”  vervoert passa-
giers en goederen. Het aantal aanleg-
plaatsen is talrijk, evenals de toestroom 
van plaatselijke handelaren. Een boei-
end schouwspel, waarvan ook de con-
structie van de steiger een interessant 
onderdeel is.

Geslaagden in afwachting van de festiviteiten 
voor de diploma-uitreiking
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