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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

 

Het leidt geen twijfel dat het bouwen van scholen in Afrika 
een zinvolle bezigheid is. Het tekort aan scholen is groot en 
hierdoor zijn de mogelijkheden tot het volgen van onderwijs 
klein. Het bouwen van een school is echter slechts een eerste 
stap in de goede richting; het succes van een school hangt af 
van meerdere factoren: goed management, bekwame leer-
krachten, de beschikbaarheid van voldoende studieboeken, 
lesmateriaal c.q. gereedschap enz. enz. Wat dit laatste be-
treft is er de Hans van Bokkem Foundation alles aan gelegen 
om de scholen, indien nodig, tot financiële steun te zijn; 
bestuur, beleid en uitvoering zijn in handen van lokale orga-
nisaties. Deze organisaties zijn indertijd door ons met grote 

zorgvuldigheid geselecteerd en na jaren van samenwerking 
kunnen wij vaststellen dat ons vertrouwen in hen alleen maar 
is toegenomen. Dit is een verheugend gegeven en vormt een 
drijfveer om, waar nodig, financiële steun te blijven bieden, 
hetzij in de vorm van uitbreiding van de scholen, hetzij op het 
gebied van operationele kosten, die de positie van de scholen 
en de kwaliteit van onderwijs ten goede komen. Hierin is en 
blijft ons uiteindelijke doel voorop staan: een betere toekomst 
voor kinderen die voorheen kansloos leken.
Dank u wel voor de onmisbare steun die wij hierbij van u mo-
gen ontvangen.
                                                    Anneke Luyt (voorzitter)

Sinds 2008 draagt onze stichting bij in de kosten van lesboeken en lesmateriaal. Toentertijd was de school nog niet compleet qua leerjaren 
en jaarlijks werd een volgend leerjaar aan de school toegevoegd, totdat de school –  in januari 2012 – over het vereiste aantal leerjaren be-
schikte: 2 jaar kleuteronderwijs, 1 jaar pre-school onderwijs en 7 jaar lager onderwijs. Het aantal leerlingen groeide navenant en daarmee 
stegen ook de kosten. De sinds 2012 circa 375 leerlingen tellende school heeft ondersteuning nodig om goed onderwijs te kunnen bieden. 
Dat de school hierin slaagt blijkt uit het feit dat de leerlingen van klas 7 in 2012 allen het (staats)examen met goed gevolg hebben afgelegd, 
terwijl de landelijke score van geslaagden op slechts 40% lag! De operationele kosten waarin onze stichting dankzij verscheidene donaties 
kan voorzien betreffen lesboeken, lesmateriaal, schoolkleding en schoenen, schoolvervoer, maaltijden (warme lunch plus ontbijt in de vorm 
van porridge), salarissen van leerkrachten enz. Per maand is hier een bedrag van circa € 4.500 (oftewel € 12 per leerling) mee gemoeid. Een 
uitgave waarin wij hopen te kunnen blijven voorzien teneinde de kinderen van Kolila een goede start in het leven te kunnen geven.    

Afscheid van leerlingen  Na een 3-jarige opleiding en een succesvol afgelegd 
examen, komt het moment dat afscheid moet worden genomen van de leerlin-
gen. Afgezien van kennis en een diploma, hebben Partage en HBo er bewust 
voor gekozen om de leerlingen bij de diploma-uitreiking een geschenk te geven; 
een geschenk dat hen op weg helpt de aangeleerde kennis te gaan omzetten in 
een inkomen. Eind 2012 ontvingen de vertrekkende naaisters een naaimachine, 
de timmerlieden een gereedschapspakket. De geschenken, met een geldwaarde 
van circa € 85 per leerling, zijn van onschatbare waarde voor de leerlingen.

Bwoki, Tanzania (Partage Tanzania) – Beroepsopleidingen
Een stap vooruit  Sinds 2012 draagt onze stichting bij in de kosten van verbruiks-
materiaal ten behoeve van de beroepsopleidingen. Voor de timmerlieden in opleiding 
betekent dit dat voldoende en kwalitatief beter hout kan worden aangeschaft, met als 
resultaat dat het assortiment aan producten is uitgebreid. Was dit voorheen beperkt 
tot kleinmeubilair, nu kunnen ook grote meubelstukken zoals bedden en kasten wor-
den gefabriceerd. Deze ontwikkeling vereist een professionelere aanpak waar het 
houtbewerking betreft. Handmatig schaven en schuren blijven uiteraard noodzakelijk, 
maar voor het grote werk is sinds kort een elektrische schuurmachine beschikbaar. 

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) - Basisschool – Operationele kosten

Naast de reeds bestaande warme lunch wordt sinds januari 2012 ook een ontbijt 
geserveerd. De voorheen lege, maar nu gevulde magen verhogen de concentratie 
en verbeteren de prestaties. De schoolleiding is er enorm mee ingenomen. Een 
bijkomend voordeel is dat de leerlingen ruimschoots op tijd op school arriveren.

Het (niet voltallige) lerarenteam poseert in de leraren-
kamer. Sommige van de in totaal 17 leerkrachten zijn 
niet aan een vaste klas verbonden, maar geven les in 
die vakken waarin zij gespecialiseerd zijn.

Leerlingen veilig van en naar 
school, vooral de kleinsten: de 
chauffeur en de Zusters zelf 
zien er nauwlettend op toe.

Terbregse Rechter Rottekade 88
3055 XG  Rotterdam
Nederland

telefoon +31 (0)10 422 5900
e-mail info@hansvanbokkem.nl
www.hansvanbokkem.nl



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 Israël 

In 1994 gaat een lang gekoesterde 
wens in vervulling en bezoeken wij 
Israël. Israël blijkt anders dan de 
andere landen die wij voor een eer-
ste keer bezochten. In plaats van 
het vreemde en onbekende ervaren 
wij herkenning en het ons bekende 
in het land van de Bijbelse belofte. 

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 en overige benodigdheden, 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 [ ]►  

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  [ ]►

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.

 Gambia 

Mbale, Uganda (CCP) – Technische School – Regenwateropvangsysteem, Bliksemafleiders en Overalls
Terwijl onze stichting doende is om de financiering van de geplande werkzaamheden (€ 25.000) en de aanschaf van overalls (± € 5.000) 
mogelijk te maken, werkt CCP aan enige aanpassingen in het ontwerp van het regenwateropvangsysteem en de installatie van bliksem-
afleiders. De uitvoering van de werkzaamheden loopt hierdoor enige vertraging op. Tussentijds ontvingen wij echter een berichtje dat door 
één van de leerlingen op Facebook was geplaatst. Het zegt iets over de door CCP in Mbale gerunde school. Wij willen het u niet onthouden. 
Hi founders of CCP Vocational Training Institute Mbale, regards to the Hans van Bokkem Foundation family. I am actually a student there 
and I started last year and am to end my motor vehicle mechanic course this year. I have had a great time at the campus with our 
teachers and principles and it feels hard to finish and leave this wonderful institute. Arnold Timbiti


