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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Bwoki (Tanzania) – Elektriciteit (Partage Tanzania) 

bijdrage te leveren aan ons werk.
Dat voorrecht viel ons de afgelopen maanden ten deel.
Medewerkers van Royal Haskoning, adelborsten van het 
Koninklijk Instituut voor de Marine, leden van de Hillegonda-
kerk, wereldwinkel Rotterdam-Schiebroek, Paul & Paul te 
Bergschenhoek: dank u wel!
Onverminderd is onze dank aan diegenen die ons werk, zij 
het met vaste bijdragen, zij het incidenteel, steunen. 

Enthousiaste maar ook steeds meer gemotiveerde leerlingen 
bij de ontdekking dat leren loont, getuigen van vooruitgang.
Een grotere stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg 
kunnen wij ons niet wensen.
                                                    Anneke Luyt (voorzitter) 

Zoals iedere organisatie heeft de Hans van Bokkem Founda-
tion te maken met kosten. Echter, alle voorkomende kosten, 
van vliegtickets en accountantskosten tot papier en postze-
gels, worden privé gedragen. Dit betekent dat ontvangen 
giften voor 100% ten goede komen aan de projecten in 
Afrika. Aan welk project of projectonderdeel is afhankelijk van 
de omstandigheden. Na overleg met de plaatselijke organisa-
ties besluit de Hans van Bokkem Foundation voor welke 
school de behoeften het meest dringend en noodzakelijk zijn. 
Met het nog steeds groeiende aantal leerlingen, groeien de 
behoeften mee en zijn afwegingen steeds moeilijker te ma-
ken. 
Hoe groot is dan de verrassing wanneer blijkt dat derden 
initiatieven hebben ondernomen teneinde een financiële

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

Na jaren wachten is het eindelijk zover: Tanesco (de Tanzaniaanse Eneco) heeft Bwoki bereikt.
Tot nu toe hebben de scholen in Bwoki zich moeten redden met een generator. Deze werd hoofdzakelijk 
gebruikt voor de technische school en werd alleen dán opgestart wanneer dat noodzakelijk was, zoals 
tijdens de praktijklessen elektriciteit wanneer moest worden getest of leerlingen de bedrading correct 
hadden aangesloten. 
Maar nu wordt het geduld beloond. De kosten van hoofdleidingen zijn voor rekening van Tanesco. De 
kosten voor de scholen (technische school, vormingscentrum voor meisjes en kleuterschool) en het 
hostel voor leerlingen van het vormingscentrum, blijven beperkt tot het aanleggen van aftakkingen en 
het aanbrengen van de nodige voorzieningen in de gebouwen zelf. 
De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De kosten zijn geraamd op € 6.000. 

Arusha (Tanzania) – Extra faciliteiten voor Programma praktische vaardigheden (Sibusiso)
Sinds 2009 is het Sibusiso programma uitgebreid met een programma Social Skills (praktische vaar-
digheden) voor jongvolwassenen (14-25 jaar) met een verstandelijke beperking. Naast rekenen, 
taal, handenarbeid, gezondheidszorg en hygiëne is er aandacht voor sport, spelletjes, muziek, het 
wassen van eigen kleding, werken in de moestuin en koken. Het Social Skills programma is een 
dagprogramma en duurt 6 maanden. Dankzij de aangeleerde vaardigheden kunnen leerlingen we-
zenlijk deel gaan uitmaken van de samenleving en daarmee uit hun isolement worden gehaald. 
                                                                         De belangstelling voor het programma is zo         
                                                                         groot, dat de capaciteit van de (les)keuken en      
                                                                         de daarbij behorende eetruimte veel te klein is     
                                                                         geworden. De bouwplannen voor aanpassing
                                                                         van de keuken en eetruimte liggen klaar. Voor      
                                                                          financiering van de bouw is een bedrag nodig
                                                                         van € 15.000. Wilde Ganzen helpt hierbij.      

Kolila (Tanzania) – Water, extra lesmateriaal Elisabeth Center (Zusters Onder de Bogen) 
Waterproject De in juni 2010 geboorde waterput (borehole) is het 
afgelopen jaar van onschatbare waarde gebleken. Voor het eerst 
sinds de bouw van de kleuterschool en lagere school gingen de 
maanden van droogte zonder watertekorten voorbij. De lange regen-
tijd in april/mei was de ultieme test voor het regenwater-opvang-
systeem. Via de op de schoolgebouwen aangebrachte dakgoten dient 
het regenwater naar de 150.000 liter tank te worden vervoerd. Op 
een aantal plaatsen bleken de dakgoten echter niet waterdicht. Her-
stelwerkzaamheden door de aannemer zijn gaande.

                                Hulp van Wilde Ganzen
                                 Wilde Ganzen heeft de aan-
                 vraag voor medefinanciering goedge-     
                 keurd. Dit betekent dat wij bij een op-
brengst van € 9.678 een bijdrage ontvangen van 
Wilde Ganzen van € 5.322 (55%). Iedere Euro die    
 wij ontvangen is daarmee € 1,55 waard!

Voor de meer dan 30 deelnemers aan 
het Social Skills programma is de huidi-
ge eetruimte verre van toereikend.

Lesmateriaal De aanwezigheid van voldoende lesmateriaal is één 
van de redenen waarom de school van het Elisabeth Center zich on-
derscheidt van andere scholen. Bij voorkeur wordt lesmateriaal lokaal 
                                                             aangeschaft, maar nooit     
                                                             wordt naar Tanzania ge-    
                                                             reisd zonder (over)volle      
                                                             koffers met datgene wat    
                                                             ter plaatse niet verkrijg-     
                                                             baar is.  

Terbregse Rechter Rottekade 88
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Bukoba (Tanzania)
Opleidingscentrum Montessori Kleuteronderwijs en Kleuterschool [ ]►

Scholen en hostel staan onder leiding van Partage Tan-
zania. Partage zet zich sinds 1990 in voor weeskinderen. 
Het vormingscentrum en de technische school zijn ge-
richt op beroepsonderwijs. Een deel van de leerlingen 
van het vormingscentrum verblijft intern in het hostel. 

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 en hoofddeksels

Voor diegenen die Hans kennen zal de 
titel merkwaardig klinken. Hans draagt 
nooit een hoed. 
Anders is het echter wanneer hij op 
vakantie is. Een voor een land typerend 
hoofddeksel hoort erbij, al is het maar 
voor een kort moment.     

          (Topkapi-paleis, Istanbul)

Mbale (Uganda) - Technische School [ ]►  
Leerlingen van de technische school worden opgeleid 
tot metselaar/bouwkundige, automonteur, loodgieter 
of elektricien. De leiding is in handen van CCP (Christi-
an Childcare Programme), sinds 1981 werkzaam voor 
kansarme kinderen in Mbale (Oost Uganda). 

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.          

 

Ook de school in Bukoba wordt geleid door Partage Tanzania. Het door Partage in 
de regio geïntroduceerde Montessori onderwijs (“help mij het zelf te doen”) is zeer 
succesvol. De individuele aandacht voor ieder kind, kenmerkend voor Montessori 
onderwijs, speelt daarbij een grote rol. De opleiding tot kleuterleidster duurt 2 jaar.

Gerealiseerde Projecten 

Arusha (Tanzania)
School Verstandelijk Gehandicapte Kinderen [ ]►  
De school is onderdeel van het Sibusiso centrum, waar 
kinderen én ouders worden begeleid bij het ontdekken 
en ontwikkelen van de veelal verborgen en miskende 
kwaliteiten. Dit gebeurt o.a. door speciaal onderwijs.februari 2004 uitbreiding maart 2009

november 2005 uitbreiding
 jan. 2010
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Lagere School (augustus 2009) Kleuterschool (febr. 2010) 

mei 2006 april 2008 aug. 2009

Hostel  [ ]► Technische School  [ ]►

aug. 2007

Bwoki (Tanzania)

 Kleuterschool en 
Vormingscentrum  [ ]►

De scholen maken deel uit van het Elisabeth Center dat 
wordt geleid door de Zusters Onder de Bogen (in Tan-
zania CB Sisters  genoemd). De Zusters zijn sinds 1959 
vertegenwoordigd in Tanzania en zetten zich in voor de 
meest kansarmen in de samenleving. 

Kolila (Tanzania) – Basisschool  [ ]►

Al jaren is Christina (Tina) Nnko hoofd van de Sibusiso school, de school voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Het 
omgaan met leerlingen in het speciaal onderwijs is complexer dan in het normale onderwijs en stelt specifieke eisen aan 
de leerkracht. Tina is zeer begaan met de kinderen en een gedreven leerkracht, en daarenboven vastberaden om zichzelf 
te verbeteren. Op eigen initiatief stelde zij voor een cursus speciaal onderwijs te gaan volgen. De cursus duurt 2 jaar en 
wordt in deeltijd gevolgd. Voor Tina betekent dit dat ze 's avonds en in de weekends moet leren en haar vakantiedagen 
inlevert voor de zgn. face-to-face-sessions  in Nairobi (Kenia). De goede cijfers getuigen dat Tina het goed doet. De to-
tale kosten van de cursus, inclusief studieboeken en overige leermiddelen, bedragen circa € 2.500.

Arusha (Tanzania) – Cursus Speciaal Onderwijs voor Tina (Sibusiso)


