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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat John Magufuli tot presi-
dent van Tanzania werd beëdigd. De nog nooit van corruptie 
betichte Magufuli is sinds zijn aantreden al menigmaal met harde 
hand opgetreden tegen situaties binnen de overheid die hem een 
doorn in het oog zijn: corruptie, fraude, geldverspilling etc.
In april 2017 kwam aan het licht dat bijna 10.000 ambtenaren niet 
in het bezit waren van de diploma’s die zij beweerd hadden te heb-
ben. Zij werden op staande voet ontslagen.
De BBC meldt dat het gebruik van vervalste diploma’s in Tanzania 
vaker voorkomt. Zo zouden diploma’s verkrijgbaar zijn op de zwarte 
markt, maar ook het gebruik van diploma’s van vrienden of familie-
leden is een optie. Het enige wat de sollicitant in dit geval te doen 
staat, is het veranderen van zijn of haar naam, zodat deze 
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overeenstemt met de naam op de diploma(‘s).
De dappere strijd die Magufuli voert tegen wantoestanden kent 
helaas ook een keerzijde. Meer en meer moet ook de democratie 
het ontgelden en ontpopt Magufuli zich als een dictator. Hierdoor 
ontstaat een sfeer van angst en onzekerheid, ook onder de in 
Tanzania werkzame buitenlandse NGO’s.  

Gedurende 2017 hebben wij, dankzij uw steun, wederom een be- 
langrijke rol kunnen spelen in de de levens van jonge mensen in 
Afrika. Mede namens het bestuur van de Hans van Bokkem Foun-
dation dank ik u voor uw onmisbare steun en wens ik u allen een 
voorspoedig en gezegend 2018 toe.                                               
                                                           Anneke Luyt (voorzitter) 

Partage Tanzania – Bwoki Vocational Training Center (Bwoki VTC)
Stage in de horeca In Bwoki worden leerlingen opgeleid tot timmerman, metselaar, elektricien, kleermaker of horecamedewerker. 
Daarnaast worden, optioneel, bijvakken onderwezen, waaronder handenarbeid (sieraden, houtsnijwerk, vlechtwerk) en computerkennis. De 
opleiding horecamedewerker omvat diverse facetten van het horecawezen, zoals die van kok, medewerker bediening, receptionist, house-
keeper enz. De opleiding duurt twee jaar. Afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden lopen leerlingen een aantal maanden stage in hotels 
in Bukoba of Mwanza. Het landelijke Bukoba telt weliswaar verschillende hotels, maar dit aantal valt in het niet bij het aantal hotels in 
Mwanza, de snelst groeiende stad van Tanzania, gelegen aan de zuidoever van het Victoriameer. 

Na afloop van de stageperiode treffen leerlingen elkaar om bij te 
praten, ervaringen uit te wisselen en nu een keer zelf gast te 
zijn in het restaurant van een hotel.
De meeste leerlingen wordt na hun stageperiode een baan aan-
geboden in het hotel waar zij stage gelopen hebben. Dit is 
natuurlijk een prachtige afsluiting van én de opleiding én de 
stageperiode.         

Onderhoudswerkzaamheden Onderhoud voorkomt erger en bespaart daarom geld. 
In Afrika is lang niet iedereen het met deze stelling eens, maar op de technische school 
in Mbale gelukkig wel. De betonnen rand om het schoolgebouw is verzakt en vertoont 
scheuren. De reparatie wordt grondig aangepakt. Aangezien de leerlingen bouwkunde 
een deel van de werkzaamheden uitvoeren, blijven de kosten beperkt tot circa € 2.500.
Operationele kosten en Studiefonds Ingevolge de aanvraag van CCP hebben wij in 
2017 circa € 15.000 kunnen bijdragen in de operationele kosten van de school.
Voor het studiefonds, dat in een bijdrage in de studiekosten voorziet van getalenteerde 
leerlingen uit zeer arme gezinnen, is voor 2017 een bedrag nodig van € 5.694. Er zijn 38 
leerlingen die voor een tegemoetkoming in de studiekosten in aanmerking komen.

 

Bwoki V.T.C. – En dan? Easter Ndyanabo is 23 jaar. Hij is van zijn 2e tot en met zijn 21e opgenomen geweest in 
het Partage programma voor weeskinderen. In 2014 kwam hij naar Bwoki om de opleiding kleermaker te volgen. 
Na 2 jaar werd hem de mogelijkheid geboden om een 3e jaar in Bwoki te blijven op de zogenaamde productie afde-
ling. De productie afdeling wordt bemand door oud Bwoki leerlingen; zij produceren schoolkleding voor praktisch alle 
(22) Partage scholen. Uiteraard ontvangen zij een salaris. Na een jaar vroeg één van de leerkrachten of hij in haar 
naaiatelier in Bukoba wilde komen werken. Hij werd haar assistent en haar plaatsvervanger op de dagen dat zij les 
gaf in Bwoki. Inmiddels heeft Easter ook een basiscursus schoenmaken gevolgd en een vervolgcursus computer-
kunde. De basiskennis van computers leerde hij in Bwoki.
Easter is heel blij dat hij de mogelijkheid heeft gehad om een beroep te leren. Toen hij op de middelbare school zat,
was het zijn droom om leraar te worden. Helaas waren zijn cijfers niet goed genoeg om een lerarenopleiding te vol-
gen. Nu droomt Easter ervan om een eigen naaiatelier en schoenmakerij te hebben, met zo’n 3-5 werknemers. Hij is
hard aan het sparen om deze droom te kunnen waarmaken. 
  Projectaanvraag 2018 Voor 2018 heeft Partage bij ons een aanvraag ingediend voor ruim 27.500 Euro. De aanvraag betreft de inkoop 
van verbruiksmaterialen ten behoeve van de opleidingen, de aanschaf/vervanging van gereedschap en apparatuur, salariskosten van de 
coördinator Bwoki VTC, starter kits  voor afstuderende leerlingen, alsmede de bouw van een nieuw sanitairblok.
Voor het TTC in Bukoba is een aanvraag ingediend voor ruim 7.000 Euro. De aanvraag betreft de inkoop van les- en workshopmaterialen, 
alsmede de kosten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.     
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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
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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 

Per 1 april 2017 heeft de Hans van Bokkem Foundation de financiële steun aan de kleuterschool en lagere school van het Elisabeth Center 
(EC) in Kolila beëindigd. Aanleiding hiertoe is een fundamenteel meningsverschil met de congregatie over het beleid/management van het 
EC. Tijdens een bezoek aan het EC in februari 2017 bleek dat de Zusters waren gestart met de bouw (en exploitatie) van een middelbare 
school. De financiële middelen voor de bouw waren beschikbaar gesteld door de congregatie; een budget om de school te runnen ontbrak. 
De Hans van Bokkem Foundation kan zich niet verenigen met het besluit van de Zusters om een volgend duur project op te starten, terwijl 
de basisschool nog in hoge mate afhankelijk is van donaties om draaiende te blijven. Financiële onafhankelijkheid lijkt nu verder weg dan 
ooit. De Hans van Bokkem Foundation, sinds 2006 gelieerd aan de school als financierder van de bouw van de school, het waterproject, de 
bouw van bijgebouwen en de operationele kosten van de school, betreurt deze beslissing te hebben moeten nemen.
 ………………………………..  

     Hans – Onderweg in Afrika

Wie onderweg is in Afrika, moet 
zelf zorgen voor de inwendige 
mens. Wegrestaurants zijn een 
onbekend begrip. Automobilisten 
hebben altijd ruim voldoende water 
bij zich, maar, voor wie daar prijs 
op stelt, gaat er ook een thermos-
kan met hete koffie mee.

[►][►]
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