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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Kolila (Tanzania) – Kleuterschool en Lagere School – Elisabeth Center (Zusters Onder de Bogen)

 

Begin januari kwam er bericht van Partage Tanzania dat de 
president van Tanzania, Jakaya Kikwete, een officieel bezoek 
zou brengen aan de provincie Kagera, waaronder ook een be- 
zoek aan de Technische School in Bwoki. Op 15 januari was 
het zover. Inwoners van Bwoki en omliggende dorpen waren 
ondanks de hevige regen toegestroomd om de president te 
verwelkomen. Voor hen, voor Partage Tanzania én voor de 
Hans van Bokkem Foundation een grote eer. De op de school 
bevestigde en door de president onthulde gedenkplaat zal 
ons aan het gedenkwaardige bezoek blijven herinneren. 
Persoonlijk heeft president Kikwete mij bedankt voor het 
werk van de Hans van Bokkem Foundation voor de kinderen 
van Tanzania. Het is mij een genoegen deze dank aan u over 
te brengen. De president sprak ook de hoop uit dat wij ons 
werk in Tanzania onverminderd zullen blijven voortzetten.  

Wij danken u allen voor uw trouwe steun waardoor wij in staat 
zijn een bijdrage te leveren aan onderwijs in Afrika. De vijfde 
school kon in april worden geopend, de zesde school is in aan-
bouw, meerdere nieuwbouwprojecten zijn in voorbereiding. 
Uitbreiding van de Sibusiso school gaat binnenkort als eerste 
van start. Voor alle scholen geldt dat ook de aanschaf van leer- 
middelen onze aandacht heeft. Deze worden zoveel mogelijk 
ter plekke aangeschaft, teneinde de lokale bevolking omzet te 
verschaffen. Echter, door de beperkte beschikbaarheid en de 
vaak mindere kwaliteit ontkomen wij er soms niet aan om leer- 
middelen vanuit Europa mee te nemen. Niet alleen het aanzicht 
van een school, maar ook het niveau van het onderwijs dient 
van een hoge kwaliteit te zijn. Een kwaliteit die zich van andere 
onderscheidt, een kwaliteit Hans van Bokkem waardig. 
                                                     Anneke Luyt (voorzitter)

Op 15 januari 2008 bracht president Kikwete een bezoek aan de door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierde scholen voor Partage 
Tanzania in Bwoki. Tijdens het twee uur durende bezoek sprak de president de bewoners toe, maakte kennis met de leerlingen en onthulde 
een gedenkplaat op de technische school. Na het doorknippen van een lint volgde een rondleiding door de nieuwe technische school.  

Bwoki (Tanzania) – President Kikwete bezoekt Partage Tanzania 

Het werk van de Hans van Bokkem Foundation 
wordt mede mogelijk gemaakt door:

De school van het Elisabeth Center telt nu 235 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 
5 klassen. Klas 1 en 2 van de kleuterschool en klas 1, 2 en 3 van de lagere
school. De bouw van Fase II vordert. De nieuwe lokalen zijn hard nodig.

Het aantal ouders dat met hun gehandicapt kind bij Sibusiso aanklopt 
is de laatste jaren sterk gestegen. Dankzij Sibusiso hebben zij het 
schaamtegevoel voor hun kind weten te overwinnen. Uitbreiding van 
de huidige school is dringend noodzakelijk. De uitbreiding omvat een 
extra groot klaslokaal, een kantoor, een opslagruimte en een snoezel-
kamer (ontspanningsruimte voor onrustige en gespannen kinderen). 
De nieuwbouw wordt middels een open, maar overdekte doorgang
verbonden met de bestaande school. De bouw start zo snel mogelijk.

                                Voor financiering van de 
                                bouw krijgen wij hulp     
                 van Wilde Ganzen. Bij een actie-     
                 opbrengst van € 28.876 vult Wilde 
Ganzen het bedrag aan tot de totaal benodigde 
bouwsom van € 44.671. Giften op rekening 
40.000 van Wilde Ganzen te Hilversum o.v.v. 
SIBUSISO worden met ruim 50% verhoogd!

Arusha (Tanzania) – Uitbreiding School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen (Sibusiso)

€ 35.304 = € 54.615
                                 Groots is gehoor gegeven 
                   aan onze oproep ten behoeve van   
                   de bouw van Fase II. Al in april 
werd de eindstand (€ 35.304) bereikt. Dankzij u 
en dankzij de premie van Wilde Ganzen is de 
totale bouwsom beschikbaar en kon begonnen 
worden met de bouw van de 4 nieuwe lokalen.    
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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.

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 

Tanzania - Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes - mei 2006

Uganda - Technische School - november 2005

De school in Bwoki staat eveneens onder leiding van Partage Tan- 
zania. Op de kleuterschool wordt Montessori onderwijs gegeven. 
Leerlingen van het vormingscentrum (15-18 jaar) krijgen naast 
huishoudelijke vakken les in voedingsleer, hygiëne, gezondheids- 
zorg, boekhouden etc. Ook creatieve vakken (o.a. leren batikken, 
zie foto rechts) maken deel uit van het vakkenpakket.

De school is onderdeel van het Sibusiso centrum bij Arusha. Het 
centrum is opgezet en wordt geleid door het Nederlandse echtpaar 
Hammer-Roos. Sibusiso wil de acceptatie van verstandelijk gehan- 
dicapte kinderen in Tanzania vergroten en helpt hen bij het ont- 
dekken en ontwikkelen van hun capaciteiten. 

Het Christian Childcare Programme (CCP) biedt sinds 1981 struc-
turele hulp aan kansarme kinderen in Mbale. Kinderen worden 
door CCP ondersteund totdat zij op eigen benen kunnen staan. 
Op de technische school van CCP worden leerlingen opgeleid tot 
metselaar/bouwer, automonteur, loodgieter of elektricien.   

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.          

 

Naast opleidingscentrum voor Montessori kleuterleerkrachten huis-
vest de school in Bukoba een Montessori kleuterschool. De school 
staat onder leiding van Partage Tanzania, een in 1990 opgerichte 
organisatie die zich inzet voor weeskinderen. Het door hen in de 
regio geïntroduceerde Montessori onderwijs (“help mij het zelf te 
doen”) is zeer succesvol.   

Tanzania - Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs - aug. 2007

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen - febr. 2004 

Gerealiseerde Projecten 

Technische School in Bwoki (Tanzania) geopend - april 2008 – Partage Tanzania
Met het onthullen van de Hans van Bokkem Foundation borden werd de school 
op 22 april officieel geopend. De opening werd uitbundig gevierd door leerlin- 
gen, familie en de plaatselijke bevolking. Ten tijde van het bezoek van de 
president in januari was het gebouw weliswaar klaar, maar kon de school nog 
niet optimaal functioneren vanwege het ontbreken van elektriciteit. Daar is nu 
verandering in gekomen. Niet door aansluiting op het nationale netwerk, maar 
door de aanschaf van een generator. Naast handgereedschap kunnen leerlin- 
gen nu ook met elektrische gereedschappen vertrouwd worden gemaakt.

Het is 1983 wanneer 
Sir Dawda Jawara, 
president van Gambia, 
een bezoek brengt aan 
Jahally Pacharr.
Hans geeft hem uitleg 
over het in aanbouw 
zijnde irrigatieproject.   
     

Hans – ook tóen kwam  
      de president 


