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Toen wij begin januari 2005 onze nieuwsbrief 
verstuurden, waren er gemengde gevoelens: de wereld 
was opgeschrikt door de tsunami en de berichten over 
de gevolgen werden met de dag schokkender. 
Hoewel alle aandacht van de media op Azië gericht was, 
bleek er desondanks plaats te zijn voor Afrika. 
Wij zijn dan ook erg blij dat velen van u hebben 
besloten een machtigingskaart in te sturen zodat wij 
maandelijks op een vast bedrag kunnen rekenen. 
Sommigen maken zelf elke maand of incidenteel een 
bedrag over naar de HBo Foundation, anderen doneren 
middels een periodieke schenking, vastgelegd in een 
notariële akte. 
Evenals vorig jaar was een deel van de opbrengst van 
de jaarlijkse Thabor bazaar en rommelmarkt in 
Scheveningen bestemd voor de HBo Foundation.  
Aan de oproep van CCP (Christian Childcare Programme) 
Nederland om gereedschap in te zamelen voor de 
technische school gaven ook de door ons benaderde 
sponsors van de HBo Foundation gehoor. Het 
ingezamelde gereedschap kon in april naar Uganda 
worden verstuurd. Verder stelde De Lions Club 
Rotterdam-Host een prachtig bedrag beschikbaar om in 
Uganda gereedschap te kopen en deed de Johannes 
Stichting uit Ridderkerk een fikse duit in het zakje voor 
de school in Uganda. 
 

Onze oprechte dank gaat uit naar u, particulieren en 
organisaties, voor uw bijdragen. Zonder uw hulp zou de 
HBo Foundation niet zulke prachtige resultaten hebben 
kunnen bereiken in Tanzania en Uganda. 
 

De afgelopen maanden werd er doorgebouwd aan de 
school in Uganda en werden er voorbereidingen 
getroffen voor de start van de opleidingen. Er werden 
docenten aangenomen en de eerste leerlingen werden 
ingeschreven en ‘geselecteerd’. Immers, de vraag naar 
beroepsopleidingen in Uganda is zo groot dat CCP 
Uganda, onder wiens leiding de school wordt gebouwd 
en geëxploiteerd, alleen de meest gemotiveerde 
jongeren toelaat – ze MOETEN niet naar school, ze 
MOGEN naar school. School betekent een diploma, een 
diploma betekent werk en werk betekent toekomst. Op 
de lange termijn heeft onderwijs een sneeuwbaleffect: 
wie een opleiding heeft gevolgd zal niet toestaan dat 
haar of zijn kinderen geen onderwijs krijgen. Zij hebben 
de waarde van onderwijs leren kennen en zullen dit hun 
kinderen zeker niet onthouden. 
 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de school in 
Uganda in gebruik is. Het blijft nog wat improviseren, 
maar er is een start gemaakt! 
                                                            Anneke Luyt 
 

Hans van Bokkem (HBo) Foundation –  Projecten 

Uganda - Technische School 
Er is de afgelopen 
maanden veel werk 
verzet: stucwerk, plaatsen 
van kozijnen en deuren 
en verfwerk. 
Hoewel het verfwerk en 
de afwerking nog niet 
gereed zijn, kon in april 
toch worden gestart met 
de beroepsopleidingen 
voor timmerman, 
automonteur, 
lasser/metaalbewerker en metselaar. Op dit moment telt de school ruim 60 leerlingen. De inschrijving en selectie voor 
dit semester lopen nog door tot eind mei.  
 
 



 

Alle goede berichten ten spijt, is dit project nog 
niet voltooid. 
Tegenvallers bij de bouw vormden de wereldwijd 
gestegen prijs van staal, evenals de aanzienlijk 
toegenomen prijzen in Uganda van cement, verf 
en glas. Hierdoor komt de totale bouwsom zo’n 
10% hoger uit dan gebudgetteerd, wat slechts 
deels kan worden gedekt door de nu 
binnenkomende schoolgelden. 

Wij hopen dat u ons wilt helpen de bouw van de school te voltooien door uw bijdrage te storten op de 
rekening van de Hans van Bokkem Foundation in Rotterdam (zie blad 1) o.v.v. van School Uganda. 
 

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen (gerealiseerd februari 2004) 
 

De door de HBo Foundation gefinancierde school voor 
verstandelijk gehandicapte kinderen in Arusha (Tanzania) 
vormt een onderdeel van het Sibusiso centrum. Dit centrum 
is opgericht en wordt geleid door het Nederlandse echtpaar 
Hammer-Roos. De kinderen die in het centrum verblijven, 
gaan elke dag naar school. Door het werk van Sibusiso 
leren de kinderen niet alleen hun eigen capaciteiten 
ontdekken en ontwikkelen, maar wordt ook de acceptatie 
van verstandelijk gehandicapte kinderen binnen de 
samenleving vergroot. 
 

Nieuwe Projecten 
Op dit moment oriënteren wij ons op twee nieuwe projecten. Het betreft wederom de bouw van scholen in Tanzania en 
Uganda. Wij zijn hierover in gesprek met organisaties in Nederland en Afrika. In de volgende nieuwsbrief (september 
2005) hopen wij u uitvoerig te kunnen informeren. 
 

Doelstellingen 
Het bouwen van scholen, weeshuizen, medische posten e.d. In feite al datgene wat erop gericht is kinderen in Afrika 
een betere toekomst te geven. Zonder toekomst voor de kinderen, is er geen toekomst voor Afrika. 

Giften en Kosten 
Alle kosten en lasten van de HBo 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 en daarom aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden. 

Bestuur en Adviseurs - Contact 
Bestuur   : Voorzitter – Peter Burger, Secretaris – Jeanette Quak, Penningmeester – Anneke Luyt. 
Adviseurs: Mark Nieuwenhuis, Arjan Bennik, Jessica Stok-Treurniet. 
Voor vragen, reacties of suggesties kunt u contact met ons opnemen, in persoon of via e-mail, telefoon of per brief. 
 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION 
Oprichting 
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 HBo Foundation stelt zij zich 
ten doel de naam van Hans, in zijn geest en volgens zijn 
levensvisie, te doen voortleven. 
Samen met vrienden en collega's van Hans, die deel 
uitmaken van het bestuur van de stichting, zet zij zich in  
díe idealen te verwezenlijken waar Hans zelf geen kans 
voor werd gegeven. 
 
Achtergrond 
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. 

 
 
 
 

Op de school in Tanzania is een bord bevestigd ter 
nagedachtenis aan Hans. Bovenaan dit bord staat: 
‘.....to realize the Power of the Dream’ (…..teneinde de kracht 
van de droom waar te maken). Dit bord komt ook op de 
school in Uganda te hangen. Door scholen te bouwen in 
Afrika leeft de Power of the Dream voort. Ook twee jaar na 
19 mei 2003. 

 
   Hans – Een bevlogen mens 
 
Voor Hans, die in het bezit was 
van een CPL (Commercial Pilot 
License) met IF rating - het 
vliegbrevet voor  
beroepsvliegers - was vliegen  
een passie. Samen met Anneke 
maakte hij vele vluchten in 
Nederland, Europa, Amerika en 
Afrika.  
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