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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

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

 

laat veel te wensen over, omdat financiële middelen ontbre-
ken. Bewoners van dorpen zijn hier als eerste de dupe van. 
Sommige kinderen gaan niet naar school omdat de afstand te 
groot is. Zij die een school wél weten te bereiken, treffen daar 
overvolle klassen aan. Lesmateriaal ontbreekt, leerkrachten 
soms ook. De resultaten zijn overeenkomstig. 

In een poging om armoede terug te dringen, is onderwijs een 
stap in de goede richting. Dankzij organisaties in Afrika die 
wél durven investeren in kansarme kinderen, doen wij daar 
een poging toe. De band met deze organisaties is door de 
jaren heen versterkt en er is een wederzijds vertrouwen en 
respect. Veel respect ook voor Hans. Hans die zij nooit heb-
ben ontmoet, maar die zij toch hebben leren kennen.

                                                 Anneke Luyt (voorzitter)

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

Met de ingebruikname van het 4e gebouw (onderdeel van Fase II) beschik- 
ken alle huidige leerlingen over een echt klaslokaal. In januari (het begin 
van het nieuwe schooljaar) wordt de lagere school uitgebreid met een
4e leerjaar. Het dan benodigde 5e gebouw zal vóór die tijd worden op-
geleverd. De bouw van Fase III start in de loop van volgend jaar.
De tijdrovende registratie van de school bij de overheid is afgerond. Dit 
houdt in dat de school officieel erkend is door de overheid en dat leer-
lingen kunnen deelnemen aan de verplichte staatsexamens (na het 4e en
7e leerjaar). Onderwijsinspecteurs waren zeer tevreden en lieten zelfs 
weten dat de school als voorbeeld zou moeten dienen voor andere scholen.

In augustus is begonnen met de uitbreiding van de huidige 
school. Uitbreiding is noodzakelijk omdat het aantal ouders dat 
zich met hun kind bij Sibusiso meldt nog steeds groeit. Door 
speciaal onderwijs worden de veelal verborgen capaciteiten 
van de kinderen ontdekt en ontwikkeld. De verzorger (moeder, 
tante of grote zus) is hierbij nauw betrokken. Het begeleiden 
en adviseren van familie bij het positief stimuleren van de kin-
deren is een wezenlijk onderdeel van het Sibusiso programma. 
        

                                Voor financiering van de 
                                bouw krijgen wij hulp     
                 van Wilde Ganzen. Bij een actie-     
                 opbrengst van € 28.876 vult Wilde 
Ganzen het bedrag aan tot de totaal benodigde 
bouwsom van € 44.671. Giften op rekening 
40.000 van Wilde Ganzen te Hilversum o.v.v. 
SIBUSISO worden met ruim 50% verhoogd!

Arusha (Tanzania) – Uitbreiding School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen (Sibusiso)

  

Bwoki (Tanzania) – Hostel voor Meisjes (Partage Tanzania) - Meer meisjes naar School!

gelegen dorpen. Doel: meer meisjes naar school.
Het hostel bestaat uit een slaapgedeelte (8 slaap-
kamers, waarvan één voor de huismoeder) voor 42 
meisjes, een keuken, een eetzaal en douches en 
toiletten. De prijs is inclusief meubilair en overige 
benodigdheden. De bouw start nog deze maand.

Zoals de meeste scholieren in Tanzania, komen leerlingen van het vormingscentrum in Bwoki te voet naar school. Voor sommigen betekent 
dit dat zij iedere dag uren onderweg zijn. Daarnaast zijn er meisjes die nóg verder weg wonen. Sinds de opening van het vormingscentrum 
(mei 2006) heeft Partage een aantal van hen ondergebracht in een klein huisje in Bwoki. Een 'matron' (huismoeder) zwaait de scepter.
Het huisje telt 12 slaapplaatsen (6 stapelbedden) en is bij lange na niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Met een hostel kan 
niet alleen onderdak worden geboden aan huidige, daarvoor in aanmerking komende, leerlingen, maar ook aan meisjes uit veraf-

In oktober bestaat de Hans van Bokkem Foundation vijf jaar. 
Het is met trots, maar vooral met grote dankbaarheid, dat 
wij op deze vijf jaar terugkijken. Er zijn vijf scholen in Afrika 
gebouwd en drie volgende projecten zijn in aanbouw.
Dank zijn wij verschuldigd aan u, zonder wie wij niet in staat 
zouden zijn geweest en in staat zouden zijn om een bijdrage 
te leveren aan onderwijs in Afrika.
In 2000 ondertekenden de lidstaten van de Verenigde Na-
ties een verklaring om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te 
boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid 
en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de 
millenniumdoelen. 'Armoede halveren en minder mensen 
honger' is nummer 1, gevolgd door 'ieder kind naar school' 
op nummer 2. Ook Tanzania en Uganda ondertekenden de 
VN verklaring. De intenties zijn dus goed, maar de praktijk
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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.

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 

Tanzania - Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes - mei 2006

Uganda - Technische School - november 2005

Ook de school in Bwoki staat onder leiding van Partage Tanzania.  
Op de kleuterschool wordt Montessori onderwijs gegeven. Leerlin-
gen van het vormingscentrum (15-18 jaar) krijgen naast huishou- 
delijke vakken en naaldvakken les in voedingsleer, gezondheids-
zorg, hygiëne, boekhouden en creatieve handvaardigheid.

De school is onderdeel van het Sibusiso centrum bij Arusha. Het 
centrum is opgezet en wordt geleid door het Nederlandse echtpaar 
Hammer-Roos. Sibusiso wil de acceptatie van verstandelijk gehan- 
dicapte kinderen in Tanzania vergroten en helpt hen bij het ont- 
dekken en ontwikkelen van hun capaciteiten. 

Het Christian Childcare Programme (CCP) biedt sinds 1981 struc-
turele hulp aan kansarme kinderen in Mbale. Kinderen worden 
door CCP ondersteund totdat zij op eigen benen kunnen staan. 
Op de technische school van CCP worden leerlingen opgeleid tot 
metselaar/bouwer, automonteur, loodgieter of elektricien.   

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 de eventueel noodzakelijke uitbreiding van de school.          

 
Naast opleidingscentrum voor Montessori kleuterleerkrachten huis-
vest de school in Bukoba een Montessori kleuterschool. De school 
staat eveneens onder leiding van Partage Tanzania. Het door hen 
in de regio geïntroduceerde Montessori onderwijs (“help mij het 
zelf te doen”) is zeer succesvol.   

Tanzania - Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs - aug. 2007

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen - febr. 2004 

Gerealiseerde Projecten 

Hans en zijn camera

Tanzania – Technische School – april 2008

De school in Bwoki staat onder leiding van Partage Tanzania, een 
in 1990 opgerichte organisatie die zich inzet voor weeskinderen in 
noordwest Tanzania. Op de technische school worden leerlingen 
onderwezen in díe vaardigheden waaraan lokaal behoefte bestaat: 
bouwtechniek, loodgieterwerk, houtbewerking en elektrotechniek.

De vele door Hans gemaakte foto's 
en films laten zien hoe intens Hans 
de wereld waarnam. Belangrijke ge- 
beurtenissen, maar ook in kleine 
dingen ziet Hans het mooie, het 
grappige of het ontroerende. De 
beelden zeggen iets over Hans als 
mens, zijn brede interesses, zijn oog 
voor detail, zijn liefde voor het leven.

Dagelijkse dagopening en dagsluiting:
    het volkslied en het Partage lied.

Een loodgieter- of elekricienopleiding:
        ook populair bij de meisjes.


