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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Kolila (Tanzania) – Basisschool/Waterproject – Elisabeth Center (Zusters Onder de Bogen)

 

nauwelijks of geen aandacht is voor een leerling die moeite 
heeft om mee te komen. Zo blijken er leerlingen te zijn die na 
het verlaten van de school niet in staat zijn om hun eigen 
naam te schrijven. Omdat het met toezicht op naleving van de 
leerplicht ook niet zo nauw wordt genomen, hebben anderen 
de school voortijdig verlaten. Het zijn juist deze kinderen die 
door de pre-school díe voorsprong zouden hebben gehad om 
de lagere school als volwaardige leerlingen te doorlopen. Het 
is niet verwonderlijk dat nog lang niet alle ouders het nut van 
onderwijs inzien en hun kinderen thuis houden omdat ze daar 
harder nodig zijn. Ook hierin is nog een lange weg te gaan. 

Daar waar de Tanzaniaanse overheid tekort schiet, blijven 
particuliere initiatieven noodzakelijk om een jonge generatie 
op weg te helpen naar een beter bestaan. Wij danken u allen 
voor de steun die wij bij dit werk van u ontvangen. 

                 Anneke Luyt (voorzitter)

Kleuteronderwijs kan voor kinderen in Tanzania doorslagge-
vend zijn om de lagere school met succes te doorlopen. Ge-
durende de 2-jarige opleiding, die ook wel pre-school onder-
wijs wordt genoemd, worden kinderen voorbereid op het 
lager onderwijs door hen vertrouwd te maken met de basis-
kennis: lezen, schrijven en rekenen. De pre-school maakt, 
althans op papier, deel uit van het Tanzaniaanse onderwijs-
systeem, maar is in de praktijk grotendeels in handen van 
particuliere instanties. De Tanzaniaanse overheid richt zich 
vooralsnog op lager onderwijs. De invoer van de leerplicht 
voor 7-13 jarigen en het besluit om schoolgeld voor lagere 
overheidsscholen af te schaffen, hebben geleid tot een ster-
ke groei van het aantal leerlingen. De kwaliteit van onderwijs 
op deze staatsscholen laat echter nog veel te wensen over. 
Met name in de afgelegen dorpen worden leerkrachten ge- 
confronteerd met overvolle klassen waar boeken en leer-
middelen schaars zijn of ontbreken. Een situatie waarin er

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

Waterprobleem  Het Elisabeth Center ligt 
in een gebied dat de laatste jaren meer en 
meer te kampen heeft met droogte. Voor de 
watervoorziening is het EC aangesloten op 
de nationale pijpleiding (pipeline). Langs de 
kilometerslange pipeline  bevinden zich ver-
schillende aftappunten. Vooral in de droge 
tijd wordt hier overdag intensief gebruik van 
gemaakt. Het gevolg is dat, tegen de tijd dat 
het EC wordt bereikt, de pipeline  droogvalt. 
Pas 's avonds en 's nachts komt de water-
toevoer weer enigszins op gang. De water-
opslagcapaciteit is echter beperkt en voorziet 
soms zelfs niet in de meest noodzakelijke 
behoefte: drinkwater. De enige optie die dan 
resteert is de kostbare en tijdrovende aan-
voer van water per tankwagen.

Sinds januari 2010 is de 
bouw van de kleuterschool  
en lagere school van het 
Elisabeth Center compleet. 
De school bestaat uit een 
administratiegebouw en vijf 
gebouwen met elk twee 
klaslokalen.

Kosten Waterproject
(excl. borehole):       € 40.000

Waterproject  In februari is een begin ge-
maakt met het waterproject. Het project is 
erop gericht om het EC zoveel mogelijk zelf-
voorzienend te maken. Het doel is om de 
huidige situatie te verbeteren, maar ook 
voorziet het project in de behoefte om uit-
breiding van inkomen genererende activitei-
ten mogelijk te maken (o.a. tuinbouw).
De werkzaamheden omvatten:
● de bouw van 2 ondergrondse tanks met       
  een opslagcapaciteit van resp. 150.000 liter  
  en 30.000 liter;
● het aanbrengen van dakgoten op de (6)      
  schoolgebouwen, de eetzaal en het woon-   
  huis van de Zusters ten behoeve van de       
  opvang van regenwater;
● de aanleg van een ondergronds distributie-  
  systeem teneinde school, keuken, sanitaire  
  voorzieningen, woonhuizen, tuinbouw-        
  gewassen, stallen, wasplaats etc. van vol-    
  doende water te voorzien;
● de levering en installatie van pompen etc.

Een geboorde waterput (borehole) maakt 
ook deel uit van het waterproject. Onderzoek 
en besprekingen met een boorbedrijf aan-
gaande locatie en werkwijze zijn echter nog 
gaande. 

De 150.000 liter (ondergrondse) tank met een 
diameter van 9 meter komt in het midden van de 
speelplaats die door de lagere school gebouwen 
wordt omgeven. Er wordt met de hand gegraven. 

Werkzaamheden voor tanks en dakgoten 
in volle gang
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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 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 

Hans – Bruggenbouwer
Hans poseert zelden voor een foto. Hij 
maakt een uitzondering wanneer het om 
bruggen gaat. Misschien niet zo verwon-
derlijk; bruggen bouwen is een onder-
deel van zijn vak. Maar het past ook op 
een andere manier bij hem. Hans die 
bruggen slaat, tussen mensen, tussen 
zienswijzen, tussen culturen. Hans de 
bruggenbouwer.

Uganda - Technische School (nov. 2005, uitbreiding jan. 2010)
Op de technische school wordt beroepsonderwijs gegeven. Leerlingen worden 
opgeleid tot metselaar/bouwkundige, automonteur, loodgieter of elektricien. 
De leiding is in handen van CCP (Christian Childcare Programme), een organi-
satie die sinds 1981 structurele hulp biedt aan kansarme kinderen in Mbale 
(Oost Uganda). Vanwege de toename van het aantal leerlingen is de in 2005 
geopende school in 2009 uitgebreid met extra theorie- en praktijklokalen.

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 te-
vens een Montessori kleuterschool. Ook deze school staat onder leiding van Par- 
tage Tanzania. Het door hen in de regio geïntroduceerde Montessori onderwijs 
(“help mij het zelf te doen”) is zeer succesvol. De nadruk ligt op de individuele 
aandacht voor ieder kind. Aandacht die kinderen, veelal opgroeiend onder moei-
lijke omstandigheden, zo nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.   

Gerealiseerde Projecten 

De scholen en het hostel in Bwoki worden geleid door Partage Tanzania, een organisatie die zich sinds 1990 inzet voor wees-
kinderen in Noordwest Tanzania. Het werkgebied van Partage is opgedeeld in 21 districten. Het centrum van één van hen is 
Bwoki. Onvindbaar op de kaart, maar zichtbaar vanaf de weg (naar Nederlands voorbeeld) voor wie het kleine Bwoki bezoekt. 

Tanzania – Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes (mei '06) – Technische School (april '08) – Hostel (aug. '09)  

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

De 3-jarige opleiding 
aan de technische 
school bestaat uit 
bouwkunde, houtbe-
werking, elektrotech-
niek en loodgieters-
werkzaamheden. Technische School

Tanzania - Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs (aug. 2007)

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen (febr. 2004 – uitbreiding maart 2009)
De school is onderdeel van het Sibusiso 
centrum bij Arusha. Naast zorg voor ver-
standelijk gehandicapte kinderen en hun 
ouders kent Sibusiso sinds 2009 ook het 
Social Skills Program voor jonge volwas- 
senen met een verstandelijke beperking.februari 2004 maart 2009

Hostel voor leerlingen 
van het Vormings-

centrum

november 2005 januari 2010

De Montessori kleuterschool (voor 3-6 
jarigen) en het vormingscentrum 
voor meisjes zijn in hetzelfde gebouw 
gehuisvest. De kleuters zijn verdeeld in 
twee groepen: de morgengroep en de 
middaggroep. Hierdoor kunnen twee 
maal zoveel kinderen naar school. 

Leerlingen van het vormingscentrum (15-18 
jaar) krijgen naast huishoudelijke vakken en 
naaldvakken les in voedingsleer, gezond-
heidszorg, hygiëne, boekhouden en creatie-
ve handvaardigheid. De opleiding duurt 3 
jaar. Een aantal meisjes (42) verblijft intern 
in het vorig jaar geopende hostel.    


