
Voor het vierde jaar op een rij mochten wij dit voorjaar 
een cheque in ontvangst nemen van de bazaarcommissie 
Thabor. De Thabor bazaar wordt jaarlijks georganiseerd 
door de Hervormde Gemeente Scheveningen. Een deel 
van de opbrengst gaat naar een goed doel. Ook dit jaar 
werd gekozen voor de Hans van Bokkem Foundation. 
Thabor bazaarcommissie en medewerkers: dank u wel! 
Ook speciale dank aan hen die voor hun verjaardag geen 
cadeaus maar om een gift aan onze stichting vroegen. 

In augustus vonden in Tanzania twee feestelijke gebeurte- 
nissen plaats. In Bukoba werd het opleidingscentrum voor 
Montessori kleuteronderwijs, inclusief Montessori kleuter- 
school, officieel geopend en in Kolila werd de naam van 
onze stichting zichtbaar verbonden aan het Elisabeth Cen- 
trum. Dit gebeurde door de onthulling van een bord voor- 
zien van ons logo op het bij de scholen behorende admini- 
stratiegebouw. Ons logo, met daarin de paraaf van Hans 
van Bokkem ”HBo”, heeft ook symbolische waarden.
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Lopende Projecten 

KvK Rotterdam 24354133
ING Bank 69.38.07.172
Giro 9697022

Het getuigt niet alleen van onze verbondenheid met de 
school en de goedkeuring die daaraan wordt gegeven, 
maar mag voor leerlingen ook zijn een teken van hoop en 
een bron van inspiratie. Hoop op een beter bestaan en 
geïnspireerd om iedere kans die daartoe bijdraagt ten volle 
te benutten. Deze boodschap geldt evengoed de leerlingen 
die het nu nog in aanbouw zijnde scholencomplex bezoe- 
ken. Met de bouw van scholen wordt er geïnvesteerd. Niet 
alleen in een schoolgebouw, maar vooral in de toekomst 
van een kind. Wij hopen in de toekomst van een generatie. 
Dank u wel voor uw steun, incidenteel of periodiek, die ons 
in staat stelt te kúnnen investeren.

Oog in oog te staan met kinderen en jonge mensen die een 
kans krijgen onderwijs te volgen zet je aan het denken. 
Hoe zou het ze anders zijn vergaan? Tegelijkertijd versterkt 
het het gevoel om verder te gaan. Verder op de ingeslagen 
weg, wetende dat het goed is.    
            Anneke Luyt (voorzitter)

 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Kolila (Tanzania) – Kleuterschool en Lagere School – Elisabeth Centrum (Zusters Onder de Bogen)

Bwoki (Tanzania) – Technische School – Partage Tanzania
De sinds 2004 in Bwoki bestaande technische opleiding wordt gevolgd door 17 leerlingen: 
16 jongens en 1 meisje. Vanuit hun tijdelijke onderkomen hebben zij de bouw van de kleu- 
terschool en het vormingscentrum (aan de andere kant van de weg) nauwlettend gevolgd. 
Vanuit datzelfde tijdelijke onderkomen zien zij nu een technische school verrijzen. Enthousi-

in juli de tijdelijke leslokalen vaarwel zeggen en hun intrek ne- 
men in de "echte" school. Er zijn nu 4 klassen: klas 1 en 2 van 
de kleuterschool en klas 1 en 2 van de lagere school. In okto- 
ber start de bouw van het derde lokalenblok (klas 3 en 4), zo- 
dat dit bij aanvang van het nieuwe schooljaar (januari 2008)
in gebruik kan worden genomen.       

 

De huidige school

voor het "echte" werk. Een praktijkles bij uit- 
stek, waarbij de aannemer even de rol van 
leraar krijgt. Zo wordt ook hier samen gewerkt 
en samen gebouwd, zoals Partage Tanzania 
en de Hans van Bokkem Foundation dat doen 
om kansarme kinderen in Tanzania op weg
te helpen naar een beter bestaan.

ast verruilen leerlingen op
gezette tijden hun klaslokaal 

De afgelopen maanden ging de bouw onvermin- 
derd door. Het administratiegebouw (rechts) en 
twee gebouwen van elk twee lokalen kwamen ge- 
reed. Kleuters en lagere school leerlingen konden

15 augustus 2007: onthulling van het HBo bord. Een zowel feestelijk als
 emotioneel moment.

Terbregse Rechter Rottekade 88
3055 XG  Rotterdam
Nederland

tel./fax +31 (0)10 422 5900
e-mail info@hansvanbokkem.nl
internet www.hansvanbokkem.nl



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 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.

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.

Hans van Bokkem (HBo) Foundation 

Gerealiseerde Projecten 

Hans en de kleine zelfstandige

Tanzania - Opleidingscentrum voor Montessori Kleuteronderwijs en Kleuterschool – augustus 2007

Tanzania - Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes – mei 2006

Uganda - Technische School – november 2005

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen – februari 2004 

De school in Bwoki (noordwest Tanzania) is gebouwd voor Partage Tanzania. De organi-
satie is in 1990 opgericht door de Fransman Philippe Krynen en zet zich in voor wees- 
kinderen. Op de kleuterschool wordt Montessori onderwijs gegeven. Leerlingen van het 
vormingscentrum (15-18 jaar) krijgen naast huishoudelijke vakken les in voedingsleer, 
hygiëne, gezondheidszorg, boekhouden etc. Zelfbewustwording speelt een grote rol.

De school is onderdeel van het Sibusiso centrum bij Arusha (Tanzania). Het centrum is 
opgezet en wordt geleid door het Nederlandse echtpaar Hammer-Roos. Sibusiso wil de 
acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania vergroten en helpt hen 
bij het ontdekken en ontwikkelen van hun capaciteiten. Dit gebeurt o.a. door speciaal on- 
derwijs. De school wordt dagelijks door de in het centrum verblijvende kinderen bezocht.

Het Christian Childcare Programme biedt sinds 1981 structurele hulp aan kansarme kin-
deren in Mbale (Oost-Uganda). Kinderen worden door CCP ondersteund totdat zij op 
eigen benen kunnen staan. Het ontbreken van scholen voor beroepsopleidingen nood- 
zaakte CCP om zelf scholen te openen. Op de technische school van CCP worden leer-
lingen opgeleid tot metselaar/bouwer, automonteur, loodgieter of elektricien.   

Mensen met ondernemingsgeest trekken 
de bijzondere aandacht van Hans. Zo 
ook deze eerste (en enige) ijscoman die 
wij in Afrika ooit tegenkwamen. Belang- 
stellend informeert Hans hoe hij op het 
idee is gekomen en hoe de zaken lopen. 
Hij denkt mee over hoe het nog beter 
zou kunnen en vanzelfsprekend bezorgt 
hij hem met veel genoegen klandizie.  

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.          

Op 6 augustus 2007 werd de school in Bukoba officieel geopend in aanwezig-
heid van de Regional Commissioner, vertegenwoordigers van het Ministerie 
van Onderwijs en de Gemeente Bukoba, medewerkers van Partage Tanzania 
en de Hans van Bokkem Foundation en vanzelfsprekend de leerlingen: aan-
komende kleuterleerkrachten en kleuters. De school is het eerste opleidings-
centrum voor Montessori kleuteronderwijs in de twee miljoen inwoners tellen-
de provincie Kagera. Ook van regeringswege is zeer verheugd gereageerd op

 de opening van de 
school. Aanvullen- 
de werkzaamhe- 
den (keuken, extra toiletten, omheining, kleuterspeelplaats) 
zijn voorzien voor de komende maanden. In overleg met 
Partage zal onze stichting hieraan een bijdrage leveren.


