HANS VAN BOKKEM FOUNDATION
helpt kinderen in Afrika bouwen aan een toekomst.....

NIEUWSBRIEF – JULI 2015
Wij zijn blij te kunnen berichten dat alle (zes) scholen en het hostel
goed en naar tevredenheid draaien; het resultaat van vereende
krachten, het resultaat van samenwerking.
Zowel de Hans van Bokkem Foundation als de plaatselijke organisaties hebben elkaar nodig om het beoogde doel – onderwijs voor kinderen - te bereiken. De organisaties door hun dagelijkse inzet en het
voeren van een efficiënt en doeltreffend beleid, onze stichting door
het bijdragen in de kosten die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt om leerlingen een deugdelijke opleiding te kunnen geven.
Wij op onze beurt kunnen daarbij niet zonder uw onmisbare steun.

Wij ontkennen niet dat er met regelmaat lastige situaties ontstaan.
Stroom- en waterstoringen zijn in Afrika aan de orde van de dag.
Beperkte winkelvoorraden belemmeren regelmatig de inkoop van
school- en lesmaterialen, vooral voedselprijzen fluctueren sterk,
nieuwe overheidsregels zorgen soms voor onplezierige verrassingen.
In oktober kiest Tanzania een nieuwe president. Een nieuwe regering zal ongetwijfeld met nieuwe ideeën komen, ook op het gebied
van onderwijs. Wij kunnen slechts afwachten. Evenals de ontwikkelingen rondom de Euro en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor
de scholen die onze financiële steun nodig hebben.
Anneke Luyt (voorzitter)

Nieuws van de scholen
Partage Tanzania – 25 jaar

Het is december 1988 wanneer de uit Frankrijk afkomstige Philippe Krynen voor het eerst Bukoba, Tanzania, bezoekt. Hij heeft zijn carrière als piloot achter zich gelaten en is vastbesloten om zijn leven te wijden aan kinderen
in nood. In Bukoba wordt Philippe Krynen getroffen door de talrijke weeskinderen die onder erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven. Hij realiseert zich dat Bukoba zijn plaats van bestemming is. In 1990 is de oprichting van Partage (van het Franse “partager” = delen) Tanzania een feit. Onder de bezielende leiding van Philippe
Krynen is Partage in de loop der jaren uitgegroeid tot een organisatie met ruim 300 werknemers, die zich dagelijks
inzetten voor ruim 3.000 weeskinderen. Kinderen wonen NIET in weeshuizen, maar bij familie of in een pleeggezin,
zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen opgroeien. Partage zorgt voor medische hulp, schoon drinkwater, zo nodig voor betere
huisvesting en voor onderwijs. Het tekort aan of het geheel ontbreken van scholen voor beroepsonderwijs heeft ertoe geleid dat Partage
eigen scholen stichtte. Dankzij beroepsonderwijs zijn kinderen in staat ter plaatse een bestaansmogelijkheid op te bouwen en wordt voorkomen dat zij naar de grote stad trekken met alle gevolgen van dien. Partage begeleidt kinderen totdat zij in hun eigen onderhoud kunnen
voorzien. De Hans van Bokkem Foundation heeft voor Partage de bouw van drie scholen en een hostel gefinancierd.
In augustus 2015 bestaat Partage Tanzania 25 jaar. Het was zeker niet de bedoeling van Philippe Krynen om aandacht te besteden aan dit
gedenkwaardige feit. Sponsors daarentegen, afkomstig uit Frankrijk, Duitsland en Nederland, dachten daar anders over. De zichzelf altijd
wegcijferende Philippe Krynen verdiende het om een keer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Op 15 augustus is het zover.
Ook onze stichting zal, naast andere sponsororganisaties, hierbij aanwezig zijn.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Partage is een film gemaakt. Een korte impressie van de film is tot 30 september 2015 beschikbaar op http://fr.ulule.com/25ans-departage

Partage Tanzania – Beroepsopleidingen
In januari 2015 heeft Theodory Kaiyuzi de taken overgenomen van David Jackson als hoofd beroepsopleidingen van
Partage Tanzania. De heer Kaiyuzi is geen vreemde voor Partage. Van 2011-2015 gaf hij leiding aan de Partage timmermanswerkplaats in Bweyunge. Deze werkplaats beschikt over geavanceerde houtbewerkingsmachines en leerlingen hebben sinds de komst van de heer Kaiyuzi indrukkende vooruitgang geboekt. Philippe Krynen en zijn rechterhand Alfred
Minani laten ons weten: “Wij zijn blij met de overname door de heer Kaiyuzi. Hij is zichtbaar een professionele manager,
beschikt daarnaast over goede boekhoudkundige kwaliteiten, staat dicht bij zijn mensen en wordt alom gerespecteerd
om het gezag dat hij van nature uitstraalt. Hij is volledig geïntegreerd en opgenomen in het team van collega stafleden.
Ook de heer Kaiyuzi beschouwt werken voor Partage als zijn missie ...”.

Basisschool Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) – Onderhoud, proefexamens, studiebeurs
In februari 2015 is een begin gemaakt met de nog uitstaande onderhoudswerkzaamheden, waaronder het opnieuw schilderen van de (golfplaten) daken. Overige werkzaamheden omvatten de installatie van een
extra watertank, het plaatsen van mededelingenborden, onderhoud aan
het water- en elektriciteitsnetwerk en aan het hang- en sluitwerk van
deuren, ramen en kasten enz. Inmiddels heeft de aannemer alle werkzaamheden voltooid.
Maar ook leerlingen dragen een steentje bij aan het netjes
houden van de school. Het is regel dat de lokalen na afloop
van de lessen netjes worden achtergelaten. Tafels en stoelen in rechte rijen, schone schoolborden en geveegde en
gedweilde vloeren. Ook de buitenboel wordt niet vergeten.
Het aanvegen en opruimen van blaadjes is een dagelijks
terugkerend ritueel.
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Nieuws van de scholen – Basisschool Kolila (vervolg)
Proefexamens Voorafgaand aan
de eindexamens worden regionale
en landelijke proefexamens gehouden. De regionale proefexamens
zitten er inmiddels op. Het hoofd
van de school, Zuster Regina, is tevreden over de resultaten. Er zijn
dit jaar 43 eindexamenkandidaten.

Studiebeurs Joseph (20) geeft les op de school en
assisteert daarnaast Zuster Hilde, eindverantwoordelijke financiële zaken, bij de dagelijkse administratie. Ondanks zijn beperkte onderwijsbevoegdheid is Joseph
een uitblinker. Reden genoeg om de ambitieuze Joseph
een studiebeurs toe te kennen om een eerstegraads
bevoegdheid te halen. De studie begint in september;
daarnaast blijft Joseph lesgeven en Zr. Hilde assisteren.

Gerealiseerde projecten
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.

februari 2004
november 2005

mei 2006

uitbreiding
jan. 2010

Bwoki (Tanzania)
Scholen en hostel staan onder leiding van Partage Tanzania. Partage zet zich sinds 1990 in voor weeskinderen.
Het vormingscentrum en de technische school zijn gericht op beroepsonderwijs. Een deel van de leerlingen
Hostel [►] van het vormingscentrum verblijft intern in het hostel.
Technische School [►]
Bukoba (Tanzania)
Opleidingscentrum Montessori Kleuteronderwijs en Kleuterschool [►]
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.
april 2008

Kleuterschool en
Vormingscentrum [►]
aug. 2007

uitbreiding maart 2009

Arusha (Tanzania)
School Verstandelijk Gehandicapte Kinderen [►]
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.
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 (Christian Childcare Programme), sinds 1981 werkzaam voor
kansarme kinderen in Mbale (Oost Uganda).

Lagere School (augustus 2009)

aug. 2009

Kolila (Tanzania) – Basisschool [►]
De scholen maken deel uit van het Elisabeth Center dat
wordt geleid door de Zusters Onder de Bogen (in Tanzania CB Sisters genoemd). De Zusters zijn sinds 1959
vertegenwoordigd in Tanzania en zetten zich in voor de
Kleuterschool (febr. 2010) meest kansarmen in de samenleving.

Hans van Bokkem (HBo) Foundation
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 inkomstenbelasting onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden.
Nieuwsbrief: Kent u mensen die ook onze nieuwsbrief willen ontvangen? 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 en humor
Hans houdt wel van een grapje. Zonder enig woord te zeggen is er weinig tijd voor nodig
om een levend standbeeld uit
zijn concentratie te halen.
Even van zijn stuk, maar niet
van zijn voetstuk gebracht,
wordt het spel meegespeeld;
tot hilariteit van de omstanders.

Gambia

