
Dankzij trouwe sponsors, dankzij incidentele acties van 
particulieren en bedrijven, is de Hans van Bokkem 
Foundation in staat scholen te bouwen in Afrika. Maar 
bouwen alleen is niet voldoende. Scholen moeten worden 
voorzien van meubilair, er zijn leermiddelen nodig, in 
sommige gevallen is er werkkleding nodig voor de 
leerlingen.
In mei van dit jaar werden wij door een automobielbedrijf 
uit Berkel en Rodenrijs verrast met een speciaal voor dit 
doel bestemde gift: een overall voor iedere leerling van de 
technische school in Uganda. Door stemming beslisten de 
leerlingen zelf over de kleur van de overalls per opleiding. 
Afgelopen juli werden wij wederom verrast door privé 
acties. Een jubilerend echtpaar stuurde folders rond aan 
de genodigden en vroeg om een gift aan onze stichting in 
plaats van cadeaus. Ook bij een verjaardag werden geen 
cadeaus gevraagd, maar een donatie aan onze stichting.
U allen: hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Lopende Projecten 

KvK Rotterdam 24354133
ING Bank 69.38.07.172
Giro 9697022

Zowel in Uganda als in Tanzania wordt de Hans van 
Bokkem Foundation regelmatig op een voetstuk geplaatst. 
Hieruit blijkt wel hoe dankbaar en blij de mensen zijn met 
dat wat wij, mede dankzij u, hebben kunnen realiseren. 
Ik wil u dit niet onthouden. Tegelijkertijd wil ik niet nalaten 
erop te wijzen dat wij  slechts een pion in het geheel zijn. 
“Bouwen alleen is niet voldoende”. Zonder een organisatie 
die de bouw begeleidt, vervolgens leiding geeft aan de 
school, onderwijzend personeel aantrekt en leerlingen 
selecteert, zouden onze inspanningen tevergeefs zijn. 
Samenwerking is onontbeerlijk. Wij hebben elkaar nodig. 

Met “Samen zijn we sterk” stak Hans mij regelmatig een 
hart onder de riem. Als zodanig zijn dat nu wrange woor- 
den, maar niets heeft afgedaan aan de betekenis. Ik zal 
niet nalaten de mensen in Uganda en Tanzania hierop te 
blijven wijzen.
Samen zijn we sterk. Zo leven ook Hans' woorden voort.

Anneke Luyt (voorzitter) 

De regentijd in Bukoba duurde langer en was heviger dan in voorgaande jaren. Dit had 
tot gevolg dat de bouw van het opleidingscentrum later van start ging dan gepland.
Ook de levering van wapeningsstaal vanuit Uganda liep vertraging op. Pas begin juli ver- 
anderde het perceel aan Jamhuri Road, de hoofdstraat van Bukoba, in een bouwplaats en 
de voortuin van het daarnaast gelegen gebouw (ook eigendom van Partage) in
een opslagplaats voor bouwmaterialen. Sindsdien wordt er hard gewerkt. Overdag,
maar ook 's avonds. De aannemer heeft goede hoop de school alsnog in januari te
kunnen opleveren. De school in Bukoba wordt het eerste opleidingscentrum voor 
kleuteronderwijs in de provincie Kagera (twee miljoen inwoners). Evenals in Bwoki
wordt de school gebouwd voor en zal worden geleid door Partage Tanzania.
Samen met Partage zet de Hans van Bokkem Foundation zich in om weeskinderen
kansen te geven op een betere toekomst. Een toekomst die begint bij onderwijs
en waar u met uw financiële steun dus een bijdrage van betekenis aan levert.

 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Tanzania (Bukoba) – Opleidingscentrum voor Montessori Kleuteronderwijs

Partage Tanzania (Partage Tanzanie) werd 
in 1990 opgericht door Philippe Krynen. Door 
zijn werk als piloot werd hij regelmatig ge-
confronteerd met schrijnende situaties in 
derde wereld landen. Toen bleek dat hij en 
zijn vrouw kinderloos zouden blijven, beslo-
ten zij een wending te geven aan hun leven 
en zich te gaan inzetten voor weeskinderen 
in Afrika. Gedurende drie jaar werkten zij in 
Senegal, Ivoorkust en Rwanda. Hier groei- 
den hun ideeën voor het starten van een 
eigen project: kinderen helpen een goede 
start in het leven te maken zonder ze uit hun 
vertrouwde omgeving te halen.

Koste wat kost moet worden voorkomen dat 
kinderen naar de grote stad trekken, met 
alle gevolgen van dien.
Het tekort aan of het geheel ontbreken van 
scholen noodzaakte Partage zelf scholen te 
bouwen en de leiding ervan op zich te ne-
men. Naast vele andere activiteiten heeft 
Partage inmiddels meer dan 20 scholen 
gebouwd. Ruim 10.000 weeskinderen wer-
den ondersteund. Partage heeft 300 werk-
nemers (allen Tanzanianen, 50%
vrouwen en 50% mannen) in
dienst. Op dit moment worden
4.000 weeskinderen ondersteund.

Na in Europa een opleiding verpleegkunde te 
hebben voltooid, keerden zij terug naar 
Afrika en vestigden zich uiteindelijk in 
Bukoba, hoofdstad van de landelijke en 
geïsoleerde provincie Kagera.
De weeskinderen die in het programma van 
Partage opgenomen zijn, wonen bij familie 
of in een pleeggezin. Partage stelt dat de 
gemeenschap zelf verantwoordelijk is voor 
hun weeskinderen. Partage zorgt voor 
medische hulp, schoon drinkwater, zo nodig 
voor betere huisvesting en voor onderwijs. 
De kinderen moeten de kans krijgen in hun 
eigen omgeving een bestaan op te bouwen.
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De technische school leidt op tot metselaar (bouwer), automonteur, 
elektricien en loodgieter. De basisopleiding duurt 2 jaar. Een vervolg-
opleiding duurt nog eens 2 jaar. De opleidingen worden afgesloten 
met een staatsexamen. Door middel van een intern examen worden 
de leerlingen tussentijds getest. Alle eerstejaars leerlingen hebben 
dit examen met goed gevolg afgelegd. 

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 
school is in handen van de lokale organisatie.
Alleen organisaties die door de jaren heen hebben 
aangetoond de kwaliteit en de continuïteit te kunnen 
waarborgen, komen voor ondersteuning in 
aanmerking.

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 en daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 
onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden.

Nieuwsbrief: Kent u mensen die ook onze nieuwsbrief 
willen ontvangen? 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.

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, jaarverslagen etc.) 
verwijzen wij u naar onze website.

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.

Tanzania (Arusha) -  School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen (februari 2004)
(Sibusiso)

Uganda (Mbale) – Technische School (november 2005)
(Christian Childcare Programme – CCP) 

Hans van Bokkem (HBo) Foundation 

De school van het Sibusiso centrum is een school voor verstandelijk 
gehandicapte kinderen die tijdelijk in het centrum verblijven.
Door speciaal onderwijs kunnen hun verborgen capaciteiten worden 
ontdekt en ontwikkeld. Activiteiten bestaan o.a. uit basisvaardigheden 
taal en rekenen, sociale vaardigheden, muziek en dans, tekenen en 
verven, knutselen, sport en spel, naaien, timmeren en tuinieren. 

Tanzania (Bwoki) – Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes (mei 2006)
(Partage Tanzania)

Gerealiseerde Projecten 

Hans en Kinderen
De aantrekkingskracht die Hans 
had op kinderen was wederzijds. 
Kinderen waren enerzijds erg in 
hem geïnteresseerd, anderzijds 
boezemde zijn grote gestalte veel 
ontzag of soms zelfs een beetje 
angst in. In Afrika bleek daar 
voor hele kleine kinderen nog iets 
anders mee te spelen: zijn 
huidskleur. 

      

De (Montessori) kleuterschool wordt bezocht door kleuters van 3-6 
jaar, het vormingscentrum door meisjes van 15-18 jaar. Naast koken, 
naaien en huishoudelijke vaardigheden, krijgen de meisjes les in o.a. 
voedingsleer, hygiëne, kinderverzorging, gezondheidszorg en finan- 
ciële administratie. Het geheel is erop gericht de meisjes tot zelf- 
standige en zelfbewuste jonge vrouwen te maken.    


