
Pas in de loop van januari werd duidelijk welke initiatieven 
zowel  particulieren als bedrijven in december hadden 
genomen om geld in te zamelen voor onze stichting. In 
plaats van kerstpakketten uit te delen werd geld over- 
gemaakt aan onze stichting, kwam de opbrengst van een 
kerstcollecte van een basisschool onze stichting ten goede 
en werden een kerstloterij en bakwedstrijd georganiseerd 
ten bate van de Hans van Bokkem Foundation.
Alhoewel dit alles al enige maanden achter ons ligt, wil ik 
niet nalaten hier alsnog melding van te maken. Wat te 
denken van een 14-jarig meisje dat met zelfgemaakte 
kaarten de deuren langsging om geld op te halen voor 
”kinderen die het zoveel minder hebben dan wij”.
Daar word je stil van.
Ook dit keer een jubilerend echtpaar dat afzag van 
cadeaus en hun familie en vrienden vroeg om geld over te 
maken naar onze stichting. Ten slotte al diegenen die met 
vaste of incidentele bijdragen ons werk steunen, ons 
bijstaan met praktische hulp, onze stichting onder de 
aandacht van anderen brengen. Dank aan u allen! 
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Lopende Projecten 

KvK Rotterdam 24354133
ING Bank 69.38.07.172
Giro 9697022

Alhoewel er op dit moment twee projecten lopen, zijn wij 
verheugd in deze nieuwsbrief een nieuw project te kunnen 
aankondigen: een technische school in Bwoki (Tanzania). 
Tevens is er de wens en de behoefte de technische school 
in Mbale (Uganda) uit te breiden met minimaal drie lokalen 
en hebben de zusters van het Elisabeth Centrum in Kolila 
(Tanzania) de hoop uitgesproken dat de bouw van de 
gehele school nog vóór medio 2008 gereed zal zijn. In 
hoeverre wij aan dit alles gehoor kunnen geven is onzeker. 
Wél zeker is dat wij er onze uiterste best voor zullen doen. 

Het valt niet te ontkennen dat er meer vaart en een hoger 
tempo zit in al datgene wat er rond onze projecten gebeurt. 
Het is opmerkelijk en onmiskenbaar in welke mate dit Hans 
typeert. In de ontwikkelingen herken ik de man die zich 
met enthousiasme en vol overgave op zijn taak werpt. 
Onvermoeibaar en zonder ophouden. Ook in dat opzicht 
mag onze stichting zich een ware vertegenwoordiger weten 
van Hans van Bokkem.
                                                Anneke Luyt (voorzitter) 

 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Bukoba (Tanzania) – Opleidingscentrum voor Montessori Kleuteronderwijs – Partage Tanzania

Kolila (Tanzania) – Kleuterschool en Lagere School – Elisabeth Centrum

Sinds juli 2006 wordt er gebouwd aan het opleidingscentrum voor Montessori kleuteronderwijs, inclusief kleuterschool, 
aan Jamhuri Road, de hoofdstraat van Bukoba. De bouwgrond is aan Partage Tanzania geschonken door de gemeente 
Bukoba en ligt precies tegenover het stadhuis. De bouw heeft aanzienlijke vertraging opgelopen vanwege de moeizame 
levering van materialen uit Uganda en de hevige en langdurige regens tijdens zowel de korte als de lange regentijd. 
Maar voltooiing van de bouw komt nu in zicht. Voor de aanschaf van meubilair heeft de Hans van Bokkem Foundation 

een extra bijdrage van € 5.000 beschikbaar 
gesteld. In augustus zal de school officieel 
worden geopend en in gebruik worden ge- 
nomen. Een droom voor Partage, een kans
op een betere toekomst voor weeskinderen, 
die dankzij sponsors van de Hans van Bokkem 
Foundation waarheid wordt.  

het voor fase I (administratie/crèche gebouw en 
twee blokken van elk twee lokalen) benodigde 
bedrag (€ 80.000) inmiddels naar Tanzania kon 
worden overgemaakt, is de bouw van fase I 
bijna voltooid. Hoopvol richten wij ons nu op de 
bouw van fase II (€ 70.000), die naar verwach-
ting in oktober van start gaat.  

Het Elisabeth Centrum, een gemeenschapscentrum met activiteiten voor vrouwen, onderwijs voor kinderen, beroeps-
opleidingen voor jongeren, een medische post enz., wordt gebouwd in fases. Dit geldt in principe ook voor de kleuter- 
school en de lagere school. De leiding van het Elisabeth Centrum, de congregatie van liefdezusters van St. Charles 
Borromeo (in Nederland bekend als Zusters Onder de Bogen), dringt er echter op aan om de bouw te bespoedigen. Nu 
reeds telt de school 150 leerlingen (2 kleuterklassen en klas 1 en 2 van de lagere school). Met het goede nieuws dat 
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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 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.

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.

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

Mbale (Uganda) – Technische School (november 2005) – Christian Childcare Programme (CCP) 

Hans van Bokkem (HBo) Foundation 

Sibusiso helpt verstandelijk gehandicapte kinderen bij het 
ontdekken en ontwikkelen van hun verborgen capacitei- 
ten. Dat gebeurt onder andere door speciaal onderwijs. 
Ook de verzorger (moeder, tante of grote zus) doorloopt 
het programma. Eenmaal weer thuis kunnen ook zij het 
aangeleerde blijven toepassen.

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

Gerealiseerde Projecten 

        Hans en later

Nieuwe Projecten 

Vormingscentrum (meisjes 15-18 jaar): het naailokaal is 
uitgerust met (trap)naaimachines. Iedere leerling werkt 
individueel aan een zelfde opdracht. 

Montessori Kleuterschool: leren lezen en schrijven is in- 
spannend, maar ook erg spannend. Er gaat een wereld 
voor je open.  

Gerealiseerde projecten  betekent dat de bouw van de door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierde school is voltooid. Het betekent 
echter niet dat er een einde is gekomen aan onze bemoeienis met de school en de organisatie die de exploitatie ervan in handen heeft.
De Hans van Bokkem Foundation blijft contact onderhouden met de organisatie, volgt de resultaten van de leerlingen, zorgt zo nodig voor 
leermiddelen, onderhoud van het schoolgebouw en financiert noodzakelijke uitbreiding van de school.          

Bwoki II (Tanzania) –Technische School – Partage Tanzania

Door de grote toestroom van leerlingen is uitbreiding van 
de school onvermijdelijk geworden. Er is grote behoefte 
aan drie extra lokalen. Het bij de school behorende 
terrein biedt hiertoe voldoende ruimte en mogelijkheden. 
In samenwerking met CCP Uganda en CCP Nederland 
worden de bouwplannen op dit moment uitgewerkt.

  Gambia - Jahally Pacharr Project

Mooie herinneringen 
zijn kostbaar en zijn 
het waard te worden 
vastgelegd. In het al- 
bum kreeg deze foto 
als onderschrift mee:
”Leuk voor later”.

De plannen om een technische opleiding te starten in Bwoki dateren van 2003. Ondanks het ontbreken van een 
schoolgebouw gingen de opleidingen in 2004 van start, zij het in een tijdelijk onderkomen. De opleidingen zijn 
praktijkgericht: het maken van bouwtekeningen en calculaties, houtbewerking, elektrotechniek, kortom, al díe 

vaardigheden waaraan behoefte bestaat in de regio. Daardoor zijn de 
leerlingen na de 2-jarige opleiding zo goed als zeker van werk en dus van 
een inkomen. De bouw van de school start in juni. Verwachte oplevering: 
januari 2008. Ook deze school wordt gebouwd voor Partage Tanzania.


