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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Onderhoud is in Afrika een kostenpost die veelal op de allerlaatste 
plaats komt. Omdat er meestal een tekort aan financiële middelen is, 
komt het er in de praktijk op neer dat er niets of nauwelijks iets aan 
onderhoud wordt gedaan.
Jaren geleden hield mijn broer op de technische school in Mbale 
(Uganda) een lezing voor de automonteurs over de Nederlandse APK 
keuring. Leerlingen waren vol ongeloof en konden hun oren niet 
geloven dat een autoband werd afgekeurd omdat de band te weinig 
profiel zou hebben. Waarom zou een band, die niet stuk was, niet 
meer kunnen worden gebruikt? Hij functioneerde immers nog...

Partage Tanzania – Bugorora – Bouw kleuterschool en Partage post  
In januari hebben wij u bericht dat onze stichting heeft ingestemd met de financiering van de bouw van een (tweede) kleuterschooltje in 
Bugorora voor de in de regio woonachtige kinderen uit immigrantengezinnen. De hulp van Partage beperkt zich echter niet alleen tot on-
derwijs. De in het Partage programma opgenomen kinderen en hun families/pleeggezinnen kunnen, zo nodig, een beroep doen op Partage 
voor wat betreft huisvesting, schoon drinkwater, advies omtrent landbouw, veeteelt enz. enz. Daarnaast biedt Partage medische zorg. De 
medische zorg, inclusief eerste hulp, wordt geleverd door de aan de desbetreffende Partage post verbonden verpleegster. Zij heeft de lei- 
ding over de Partage post en wordt bijgestaan door twee veldwerkers. Tezamen vormen zij het aanspreekpunt van Partage in de regio. 
Aangezien het onder Bugorora ressorterende gebied zeer uitgestrekt is, leek de bouw van een (tweede) Partage post/kantoor onontkoom-
baar. Toen Partage onze hulp inriep om ook deze bouw te kunnen realiseren, hebben wij dan ook niet geaarzeld. De kosten van de bouw      
                                                                                              zijn begroot op € 12.894; die van de inrichting op € 3.000.
                                                                                              In februari ging de bouw van zowel het kleuterschooltje als de Partage       
                                                                                            post van start. Hevige regenval veroorzaakte echter glibberige en gladde    
                                                                                              toegangswegen, waardoor de aanvoer van bouwmaterialen werd bemoei-  
                                                                                              lijkt. Uiteraard speelde de regen ook de aannemer parten.
                                                                                              Maar inmiddels is de zon weer gaan schijnen en kan er weer hard worden  
                                                                                              doorgewerkt. Partage verwacht dat beide gebouwen eind juli in gebruik      
                                                                                              kunnen worden genomen.      

Dit is in Afrika min of meer de maatstaf. Zolang iets nog werkt, is 
onderhoud overbodig. Pas wanneer dit niet meer zo is, dan is repare-
ren onvermijdelijk.
Onze stichting hecht grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, 
maar daarnaast verdienen ook gebouwen een uitstraling die van 
kwaliteit getuigt. Zo nodig stelt onze stichting dan ook geld beschik-
baar voor onderhoud aan de schoolgebouwen. Niet alleen omdat 
onderhoud het behoud van de school is, maar ook omdat wij een 
signaal willen afgeven aan de Afrikaanse bevolking en hen meer be-
wust willen maken van het belang van onderhoud.                            
                                                    Anneke Luyt (voorzitter) 

Tijden veranderen. Toen in 2011 de timmermanswerkplaats werd gebouwd, kon nog 
niet worden vermoed dat twee jaar later de productie van meubilair een grote stap
voorwaarts zou maken. Met de langverwachte komst van elektriciteit in Bwoki kon 
een elektrische schuurmachine worden aangeschaft (2013) en dankzij de bijdrage 
van onze stichting in de kosten van hout (sinds 2012) kon worden overgestapt op de
productie van groot meubilair: bedden, kasten, tafels etc. Groot meubilair vereist een 
grotere opslagcapaciteit en die grotere opslagcapaciteit is inmiddels een feit.
                                           Door het bebouwen van de ruimte tussen timmermans-
                                           werkplaats en metselwerkplaats beschikken de leerling 
                                           timmerlieden/meubelmakers over voldoende opslagruimte voor de door hen vervaardigde producten. De         
                                           kosten voor de bouw van de opslagruimte konden worden beperkt tot € 2.445, zijnde de kosten van het 
benodigde                            materiaal. Arbeid werd namelijk geleverd door de leerlingen zelf. Het metselwerk door de leerling metselaars,   
                                           het timmerwerk door de leerling timmerlieden, uiteraard onder het toeziend oog van de leerkrachten. Een        
                                           realistischer praktijkles is nauwelijks denkbaar.
Toen begin 2005 de eerste contacten werden gelegd met Partage Tanzania, beschikte Partage in Bwoki over één gebouw, nl. de Partage 
post c.q. medische post. In datzelfde jaar werd begonnen met de bouw van de eerste school: een kleuterschool en vormingscentrum voor 
meisjes. In de daarop volgende jaren volgden een technische school, werkplaatsen, een hostel inclusief aula, uitbreiding van het aantal 
klaslokalen, sanitair etc. Het tegenwoordig geheten Bwoki Vocational Training Center is inmiddels een dorpje op zich geworden.
Veel gebouwen brengen veel onderhoud met zich mee. Dringende reparaties worden natuurlijk direct uitgevoerd, minder dringende zaken 
op een later tijdstip. Begin 2016 waren de daken aan de beurt. De tot dan toe ongeverfde daken werden voorzien van een speciale verflaag. 
  
  

Partage Tanzania – Bwoki – Opslagruimte timmermanswerkplaats en verfbeurt daken
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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 aanpassingsvermogen

               

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 Kolila zijn ook bouwwerkzaamheden gaande. 
Achter de kleuterschool wordt een extra ondergrond-
se tank gebouwd voor de opslag van regenwater 
afkomstig van de drie laagst gelegen schoolgebou-
wen. De tank heeft een capaciteit van 10.000 liter. 
Aanzienlijk minder dan de overige tanks (150.000 
resp. 30.000 liter), maar niettemin een aanwinst om-
dat wederom minder kostbaar water verloren gaat.    
  

Andere landen, andere  gebruiken; 
Hans heeft geen moeite om zich aan 
te passen. Boodschappen doe je in 
Afrika meestal op de markt; dat is 
niets bijzonders. Anders is de con-
frontatie met lokale delicatessen. 
Echter, niet voor Hans. Zijn nieuws-
gierigheid wint het steeds weer van 
de bedenkingen en dapper waagt hij 
zich aan iedere exotische ”lekkernij” .  
 

Graven: alles is handwerk Afwerken tankwanden
Graafwerk voor 

ondergrondse leidingen


