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In oktober 2005 bestaat de Hans van Bokkem 
Foundation twee jaar. Nog maar een korte tijd voor een 
organisatie, maar niettemin heeft de stichting al veel 
kunnen betekenen voor heel wat kinderen in Afrika. 
Het Sibusiso centrum in Arusha blijft groeien. Steeds 
meer verstandelijk gehandicapte kinderen worden uit 
hun isolement gehaald. Er zijn plannen om de capaciteit 
van het centrum te vergroten. 
In Uganda wordt de laatste hand gelegd aan de Techni-
sche School. In augustus kon de laatste termijn aan CCP 
(Christian Childcare Programme) worden overgemaakt. 
Dit werd mede mogelijk gemaakt door bijzondere giften 
van Royal Haskoning, voormalig werkgever van Hans, 
beleggingsclub Fl-kwadraat waarvan Hans met collega’s 
deel uitmaakte en de projectorganisatie Betuweroute. 
Bovendien kwam de opbrengst van de door de Kerk van 
Jezus Christus in Rotterdam georganiseerde rommel-
markt geheel ten goede aan de HBo Foundation en 
werden voor een 75-jarige verjaardag geen cadeaus, 

maar een bijdrage voor de HBo Foundation gevraagd. 
Zeer erkentelijk zijn wij allen die door hun bijdragen, 
groot of klein, incidenteel of periodiek, het werk van de 
Hans van Bokkem Foundation steunen. U allen heel veel 
dank. 
Dankzij u heeft de Hans van Bokkem Foundation eind 
juni kunnen instemmen met de financiering van de 
bouw van een school voor weeskinderen in Bwoki, 
Tanzania. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over 
dit nieuwe project. 
De behoefte aan structurele en duurzame ontwikkeling 
in Afrika is groter dan de behoefte aan liefdadigheid. 
Liefdadigheid is geen oplossing voor het bestrijden van 
armoede. Om te kunnen groeien in hun ontwikkeling, 
moeten mensen zichzelf ontwikkelen, onafhankelijk 
kunnen zijn van anderen, op eigen benen kunnen staan. 
In het proces van zelfredzaamheid speelt onderwijs die 
cruciale rol. 
                                            Anneke Luyt (Voorzitter) 

Hans van Bokkem (HBo) Foundation –  Projecten 

Tanzania – Kleuterschool en Vormingscentrum 
In augustus ging een nieuw project van start: de bouw 
van een school in Bwoki, Tanzania. Het dorp Bwoki ligt 
ongeveer 20 km van Bukoba, een stadje aan de westkust 

van het Victoriameer. 
In het district Bukoba, 
waar de bewoners 
hoofdzakelijk leven van 
landbouw en visserij, is 
Partage Tanzanie sinds 
1990 werkzaam voor 
weeskinderen. De 

organisatie is opgezet door en staat onder leiding van 
een in Tanzania wonende Fransman. Hij wordt bijgestaan 
door een uitgebreide staf van Tanzanianen. In de loop 
der jaren is het aantal weeskinderen dat deel uitmaakt 
van het Partage (het Franse woord voor “delen”) 
programma gegroeid naar 4000. In tegenstelling tot wat 
in de grote steden gebruikelijk is, worden de kinderen 
niet in een weeshuis geplaatst, maar ondergebracht bij 
familie. Of, als zij geen familie meer blijken te hebben, 
bij een pleeggezin. Partage wil hiermee niet alleen de 
lokale bevolking ervan bewust maken dat zij verantwoor-
delijk is voor de zorg van haar weeskinderen. Ook wil zij 
dat de kinderen kunnen opgroeien in hun eigen dorp, 
temidden van hun eigen mensen en dat zij daar een 

bestaansmogelijkheid krijgen. Koste wat kost moet 
worden voorkomen dat de kinderen hun dorp verlaten en 
naar de grote stad trekken om daar uiteindelijk als 
straatkind te eindigen. 
 
Het Partage programma omvat de zorg voor wees-
kinderen van 0 jaar tot en met de leeftijd dat zij op eigen 
benen kunnen staan. Naast het voorzien in basis-
behoeften zoals behuizing, watervoorziening en gezond-
heidszorg, richt Partage zich op onderwijs. In de dorpen 
worden kleine scholen gebouwd, aangepast aan de 
lokale behoeften. De door de Hans van Bokkem 
Foundation te financieren school bestaat uit een kleuter-
school (3-6 jarigen) en een vormingscentrum voor 
meisjes (circa 15-18 jarigen). Op dit vormingscentrum 
zullen meisjes, naast koken, naaien en huishoudkunde, 
onderwezen worden in voedingsleer, hygiëne, 
kinderverzorging, gezondheidszorg, financiële 
administratie, de verbouw van gewassen enz.  
Met de bouw van de school, inclusief inrichting, 
is een bedrag van circa € 30.000 gemoeid. 
Onlangs kon de eerste termijn aan Partage 
worden overgemaakt. Wij vragen om uw 
onmisbare steun voor de bouw van deze 
school onder vermelding van School Bwoki. 



 

 

Uganda – Technische School 
De in april 2005 gedeeltelijk in gebruik 
genomen technische school in Mbale 
(Uganda) nadert zijn voltooiing. Vanwege 
de nog voortdurende werkzaamheden ging 
het eerste semester van start met 68 
leerlingen: 66 jongens en 2 meisjes. 
De tweede jaarlijkse intake start in 
september; de lessen beginnen in oktober. 
Wanneer de bouw voltooid is, heeft de 
school een capaciteit van 260 leerlingen. 
De officiële opening van de school vindt 
plaats op 11 november 2005.  

 
Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen 
(gerealiseerd februari 2004) 
Het Sibusiso centrum voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Arusha 
(Tanzania) heeft in 2004 wederom een groei meegemaakt. Eind 2004 
bedroeg het aantal geregistreerde kinderen 830 (tegenover 584 eind 
2003). Teneinde nog meer kinderen te kunnen helpen heeft Sibusiso 
plannen om het centrum met een derde woonhuis voor de kinderen uit 
te breiden. 
Sibusiso is opgericht en wordt geleid door het Nederlandse echtpaar 
Hammer-Roos. De HBo Foundation financierde de school van dit 
centrum. 
 

Hans van Bokkem (HBo) Foundation 

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 HBo Foundation 
stelt zij zich ten doel de naam van Hans, in 
zijn geest en volgens zijn levensvisie, te doen 
voortleven. 
Samen met vrienden en collega's van Hans, 
die deel uitmaken van het bestuur van de 
stichting, zet zij zich in díe idealen te verwe-
zenlijken waar Hans zelf geen kans voor werd 
gegeven: het realiseren van projecten die 
erop gericht zijn kinderen in Afrika een betere 
toekomst te geven. Zonder toekomst voor de 
kinderen is er geen toekomst voor Afrika. In 
concreto gaat het om het financieren van de 
bouw van scholen, weeshuizen, medische 
posten en dergelijke. Vervolgens worden deze 
projecten zowel organisatorisch als financieel 
gerund door de betrokken organisatie ter 
plaatse. Meestal zijn dit, net als de HBo 
Foundation, kleinschalige organisaties, ont-
staan uit particulier initiatief. 
 
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. 
Reden waarom de Hans van Bokkem 
Foundation zich concentreert op Afrika. 

Giften en Kosten: Alle kosten en lasten van de HBo 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 en daarom aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden. 
Contact: Voor vragen, reacties of suggesties kunt u contact met ons 
opnemen, telefonisch, per e-mail of per brief. 
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 in het vervolg liever per e-mail ontvangen? Stelt u 
geen prijs meer op toezending van onze nieuwsbrief? Laat het ons 
weten. 

 

Op initiatief van de Combinatie 
Strukton/Van Oord werd op 19 mei 2005 
het bouwterrein van de Noord/Zuid 
metrolijn van het Centraal Station in 
Amsterdam omgedoopt tot het Hans van 
Bokkem Plein. 

 
Hans – Wereldburger  

 

Zijn belangstelling voor andere culturen 
bracht Hans in vele landen. De mate waarin 
dit zijn wereld verrijkte woog ruimschoots op 
tegen de vermoeiende reizen. Desondanks 
waren er tijdens deze reizen ook momenten 
van rust en bezinning. 
 
 
Varanasi (India): een bloemenoffer aan de heilige 
rivier de Ganges. 

 


