
Naast leren is er op de school van het Elisabeth Center ook ruim-
te voor ontspanning. Tijdens de pauzes is voetbal favoriet, bij 
zowel jongens als meisjes. Bij ”officiële” wedstrijden worden de 
voetbalshirts uit de kast gehaald.  
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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)

 

Wij allen worden dagelijks geconfronteerd met berichtgevin-
gen over de financiële crisis die de wereld treft. Alle gevolgen 
van de crisis zijn nog niet te overzien. Er heerst onzekerheid 
en er is een groeiende tendens tot voorzichtigheid. Temeer 
verheugt het ons u te berichten dat de Hans van Bokkem 
Foundation heeft kunnen instemmen met de uitbreiding van 
de technische school in Mbale (Uganda). Hiertoe zijn wij
dank verschuldigd aan een ieder die ons werk steunt, zij het 
door periodieke giften, zij het door incidentele giften. Onder 
laatstgenoemde de Lions Club Zevenhuizen door wie wij in 
februari werden verrast met het overhandigen van een roya-
le cheque. Gelden zijn geheel ten goede gekomen aan de in 
aanbouw zijnde school van het Elisabeth Center in Kolila.
In maart bereikte ons het bericht dat de Hillegondakerk te 
Rotterdam onze stichting tot diaconaal jaardoel 2009 heeft

gekozen. Door middel van evenementen en collecten zal 
gedurende 2009 een aantal keer speciale aandacht aan het 
werk van de Hans van Bokkem Foundation worden besteed. 
Opbrengsten zullen geheel ten goede komen aan de uitbrei-
ding van de technische school in Mbale. Zo ook de opbreng-
sten van door Royal Haskoning, voormalig werkgever van 
Hans van Bokkem, gevoerde acties.  

In het jaarverslag 2007 van het Christian Childcare Programme 
(CCP), de organisatie die de technische school in Mbale leidt, 
is een foto geplaatst van Hans met als onderschrift:
”Ingenieur Hans van Bokkem. Zijn liefde voor Afrika vormt 
voor velen zowel een uitdaging als een bron van inspiratie.
De CCP technische school danken wij aan hem”.

                                                     Anneke Luyt (voorzitter)

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

In februari is begonnen met de bouw van de laatste klaslokalen (Fase III). Uiteindelijk zal de 
school beschikken over een administratiegebouw en 10 klaslokalen. In Tanzania telt kleu-
teronderwijs 2 leerjaren, lager onderwijs 7 leerjaren. Het extra beschikbare klaslokaal zal
                                                                        dienst doen als naaiatelier, waar lokale
                                                                        vrouwen de in Tanzania verplichte
                                                                        schooluniformen voor leerlingen maken. 

Het extra grote klaslokaal, de snoezelkamers, lerarenkamer en 
opslagruimte zijn in gebruik genomen. Aan het schilderen van 
de buitenmuren wordt de laatste hand gelegd. Dankzij de open 
gang vormt de nieuwbouw één geheel met de in februari 2004 
door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierde school. 

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

  

Bwoki (Tanzania) – Hostel voor Leerlingen van het Vormingscentrum (Partage Tanzania)

                  Fase III
                  (€ 29.729)

                 Eindstand bereikt!
Begin mei 2009 werd de eind-
stand voor Fase III bereikt. De 
door de Hans van Bokkem Foun-
dation ingezamelde € 19.218 
resulteerde in een premie van     
  Wilde Ganzen van € 10.511.

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

Vanwege de aanhoudende regen liep de bouw van het hostel vertraging op. Pleister- en verfwerkzaamheden 
moesten worden uitgesteld, maar in juni zal het hostel dan toch in gebruik kunnen worden genomen. 
Ondanks stijgende prijzen en de waardevermindering van de Euro heeft het juiste inkoopbeleid van Partage 
Tanzania ertoe geleid dat wederom binnen het budget kon worden gebouwd. Het hostel biedt onderdak aan 
42 meisjes en bestaat uit een slaapgedeelte, sanitaire voorzieningen, een keuken en een ruime eet- en 
recreatiezaal. De officiële opening van het hostel zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden. 

 
 

Mbale (Uganda) – Uitbreiding Technische School (Christian Childcare Programme)
Eind maart heeft de Hans van Bokkem Foundation ingestemd met uitbreiding van de in 
2005 gefinancierde technische school. Tegenover de bestaande school zullen 4 grote 
lokalen worden gebouwd: 2 theorielokalen en 2 praktijklokalen. De capaciteit van de 
school wordt hiermee verdubbeld. In april is gestart met het bouwrijp maken van het 
terrein en het graven van de funderingssleuven. Naar verwachting zullen de lokalen eind 
2009 in gebruik kunnen worden genomen. Kosten van de bouw, inclusief de aanschaf 
van meubilair, werkbanken en overige benodigdheden zijn begroot op € 80.000.    

Letters leren door het 
voelen van de vorm

Letters leren door het 
voelen van de vorm

De aankomst van meubilair:
 vele handen maken licht werk.

Terbregse Rechter Rottekade 88
3055 XG  Rotterdam
Nederland

tel./fax +31 (0)10 422 5900
e-mail info@hansvanbokkem.nl
internet www.hansvanbokkem.nl



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 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 

Uganda - Technische School - november 2005

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.          

 

Het opleidingscentrum voor Montessori kleuterleerkrachten in 
Bukoba huisvest tevens een Montessori kleuterschool. Het geheel 
staat eveneens onder leiding van Partage Tanzania. Het door hen 
in de regio geïntroduceerde Montessori onderwijs (“help mij het 
zelf te doen”) is zeer succesvol.    

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen - febr. 2004 

Gerealiseerde Projecten 

 Technische School

Het Montessori onderwijs dat op de kleuter-
school wordt onderwezen kenmerkt zich door 
de individuele aandacht voor ieder kind. Mon-
tessori materialen (leermiddelen) hebben een 
educatief karakter. Spelenderwijs leren kinde-
ren lezen, schrijven en rekenen.   

Tanzania (Bwoki) – Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes (mei 2006) – Technische School (april 2008) 

De scholen in Bwoki staan onder leiding van Partage Tanzania, een in 1990 door de Fransman Philippe Krynen 
opgerichte organisatie die zich inzet voor weeskinderen. Kinderen wonen verplicht bij familie of in een pleeg-
gezin. Partage voorziet in onderwijs en medische zorg. Sinds 1990 heeft Partage meer dan 12.000 kinderen 
tussen 0-18 jaar op weg geholpen. Momenteel maken 4.000 kinderen deel uit van het Partage programma.       
 

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

Op het vormingscentrum en de technische school wordt beroepsonderwijs gegeven. Leerlin-
gen van het vormingscentrum krijgen naast huishoudelijke vakken en naaldvakken les in voedingsleer, gezond-
heidszorg, hygiëne, boekhouden en creatieve handvaardigheid. Op de technische school worden leerlingen on-
derwezen in díe vaardigheden waaraan lokaal behoefte bestaat: bouwtechniek, loodgieterwerk, houtbewerking en 
elektrotechniek. Binnen het beroepsonderwijs worden sommige lessen (zoals ethiek) gecombineerd gegeven. 
Optioneel kunnen leerlingen ervoor kiezen lessen van de andere school bij te wonen. 

 Hans en kappers

Technische School

Tanzania - Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs - aug. 2007

Praktijkles

Letters leren door het 
voelen van de vorm

Waar menigeen voor de vakantie nog 
even naar de (eigen) kapper gaat, maakt 
Hans er een gewoonte van om een kap-
per in het buitenland te bezoeken. Geen 
druk bezochte kapsalon met veel wach-
tende klanten, maar een kleine kapper 
die alle tijd heeft voor een praatje. Hans 
zijn interesse in mensen en andere cul- 
turen maken een kappersbezoek zo tot 
een plezierige ontmoeting voor beiden.   Kathmandu (Nepal)

Dankzij de vrouwelijke leer-
kracht zijn loodgieterlessen
ook in trek bij de meisjes
van het vormingscentrum.

Het leren maken van leermiddelen is een onderdeel van het lesprogramma


