
Na de opening van de Technische School in Mbale 
(Uganda) kon alle aandacht worden gericht op de 
bouwactiviteiten in Bwoki (Tanzania). De bouw van de 
kleuterschool annex vormingscentrum voor meisjes voor 
Partage Tanzanie verliep geheel volgens planning en 
binnen het begrote budget. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar (januari) kon de school in gebruik worden 
genomen. De officiële opening van de school vond plaats 
in mei. 
De school in Bwoki is slechts één van de vele scholen die 
Partage Tanzanie in de afgelopen jaren heeft gebouwd. 
Partage Tanzanie, een door een in Tanzania wonende 
Fransman opgezette organisatie, is sinds 1990 werkzaam 
voor weeskinderen. Door Partage is er hoop voor de 
talrijke weeskinderen die het district telt. Hoop, door hen 
in hun vertrouwde omgeving en temidden van hun eigen 
mensen een bestaansmogelijkheid te geven, zodat zij 
ervan weerhouden worden naar de grote stad te trekken, 
met alle gevolgen van dien.    
Partage is op de goede weg, maar de weg is nog lang. De 
behoefte aan meer scholen blijft groot. Het is daarom dat 
de Hans van Bokkem Foundation in april heeft besloten 
om voor Partage de bouw van een tweede school te 
financieren: een opleidingscentrum voor kleuteronderwijs. 
Met het opleiden van onderwijskrachten snijdt het mes 
aan twee kanten: jonge mensen krijgen een vakopleiding 
waarmee zij andere jonge mensen op kunnen leiden.   
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Gerealiseerde Projecten 

Tanzania (Bwoki) – Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes (mei 2006)

KvK Rotterdam 24354133
ING Bank 69.38.07.172
Giro 9697022

Onze toezegging tot financiering van deze school werd 
mede mogelijk gemaakt door opmerkelijke giften die wij 
de afgelopen maanden mochten ontvangen. Met grote 
dankbaarheid ontvingen wij geld uit een nalatenschap, 
werd afgezien van kerst-, afscheids- en verjaardags-
cadeaus, organiseerde Hans' voormalige werkgever
Royal Haskoning een kerstloterij ten bate van de
Hans van Bokkem Foundation en kwam een deel van de 
opbrengsten van de Thabor bazaar in Scheveningen (voor 
het derde achtereenvolgende jaar) en van de 
Hillegondakerk in Rotterdam onze stichting ten goede.
Daarnaast zijn wij heel blij met de trouw en vaste 
regelmaat waarmee particulieren en bedrijven ons werk 
ondersteunen. Onze dank aan allen die, op welke wijze 
dan ook, een (financiële) bijdrage leveren.  

Soms stel ik me voor Hans te zien rondlopen over de 
bouwplaatsen. Kritisch, aanwijzingen gevend, maar ook 
de tijd nemend voor een gezellig praatje en een grap.
Ik zie hem praten met de leerlingen. Belangstellend, ze 
motiverend. Hij geniet.
Dat er, drie jaar na 19 mei 2003, gebouwd wordt aan een 
vierde school in Afrika, zou hem vervullen met blijdschap 
en trots. 
Ook u, ook onze stichting, mogen dat zijn om wat de 
afgelopen jaren tot stand is gebracht.  

Anneke Luyt (voorzitter) 

Het zou een eenvoudige plechtigheid 
worden, de officiële opening van de school 
in Bwoki. Een korte toespraak, gevolgd door 
de onthulling van de inmiddels bekende 
Hans van Bokkem Foundation borden: het 
(HBo) logo en de tekst ter nagedachtenis 
aan Hans van Bokkem.
Echter, de leerlingen hadden anders beslist. 

 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Leerlingen poseren voor hun nieuwe 
school.

Na afloop van het officiële gedeelte volgde een drie uur durend 
programma. Door zowel de kleuters als de grote meisjes werd 
gezongen, gedanst en muziek gemaakt in de naast de school 
gebouwde feesttent. Onderwijzers, verzorgers van de kinderen, 
dorpsoudsten en bewoners van Bwoki, stafleden van Partage en 
vertegenwoordigers van de Hans van Bokkem Foundation 
deelden in de feestvreugde.
De in januari 2006 in gebruik genomen school telt momenteel 62 
leerlingen: 33 kleuters en 29 meisjes (15-18 jaar).  
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De school is een onderdeel van het Vocational Training Institute (Instituut voor 
Beroepsopleidingen) van CCP (Christian Childcare Programme) en leidt op tot 
metselaar (bouwer), automonteur, electricien en loodgieter. In april 2006 telde 
de school 215 leerlingen, twee keer zo veel als vorig jaar. Door deze groei is er 
ook behoefte aan meer leermiddelen en gereedschappen. De Hans van 
Bokkem Foundation zet zich in om de aanschaf hiervan mogelijk te maken.   

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 het financieren van de bouw van scholen 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 school is in handen van de lokale organisatie.
Alleen organisaties die door de jaren heen hebben 
aangetoond de kwaliteit en de continuïteit te kunnen 
waarborgen, komen voor ondersteuning in 
aanmerking.

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 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 in het vervolg 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, jaarverslagen etc.) verwijzen wij u naar onze 
website.

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.

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

Uganda (Mbale) – Technische School (november 2005)

Hans van Bokkem (HBo) Foundation 

Tanzania (Bukoba) – Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs (in aanbouw)
In april 2006 heeft de Hans van Bokkem Foundation ingestemd met de financiering van de bouw van een 
opleidingscentrum voor kleuteronderwijs in Bukoba. De school, die evenals de school in Bwoki wordt gebouwd 
voor Partage Tanzanie, wordt het eerste opleidingscentrum voor kleuteronderwijs in de provincie Kagera. 
Bukoba is de hoofdstad van deze provincie. De gemeente Bukoba heeft de bouwgrond aan Partage 
geschonken. De school leidt op tot Montessori onderwijs, een methode die Partage sinds 1990 met succes in 
Bukoba en omstreken heeft geïntroduceerd.
Naast opleidingscentrum voor onderwijzers, zal de school 
als kleuterschool fungeren. Hiermee worden inkomsten  
gegenereerd voor salarissen van leerkrachten en overige 
kosten. Kleuteronderwijs staat in Tanzania in de kinder- 
schoenen. Echter, de waarde ervan is in Tanzania even
groot als in Europa. Eigenlijk zelfs groter, omdat de omstandigheden waaronder de kinderen opgroeien, vaak al een 
achterstand in hun ontwikkeling met zich meebrengen. De Hans van Bokkem Foundation wil deze kinderen zoveel 
mogelijk kansen geven. Wij kunnen daarbij niet zonder uw steun.  

Hans' drang naar kennis was groot.
Zonder de mensen dicht om hem 
heen uit het oog te verliezen, 
verbreedde hij zijn horizon op 
allerlei gebied. Met liefde deelde hij 
zijn kennis met anderen.  

De school van het Sibusiso centrum is een school voor verstandelijk gehandi- 
capte kinderen die tijdelijk in het centrum verblijven.
Door speciaal onderwijs kunnen hun verborgen capaciteiten worden ontdekt en 
ontwikkeld. Activiteiten bestaan o.a. uit basisvaardigheden taal en rekenen, 
sociale vaardigheden, muziek en dans, tekenen en verven, knutselen, sport en 
spel, naaien, timmeren en tuinieren. 

Nieuwe Projecten 

Hans – Leerling en Meester


