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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)

Bwoki (Tanzania) – Hostel voor Leerlingen van het Vormingscentrum (Partage Tanzania)

 

jaarlijkse bazaar en rommelmarkt. Hetzelfde geldt voor de 
Thabor bazaar in Scheveningen: voor het 6e jaar op rij moch-
ten wij in mei een cheque in ontvangst nemen. 
Blij zijn wij met initiatieven door derden. De Lions Club Voor-
burg, een door Royal Haskoning georganiseerde loterij, ver-
jaardagsgeld waarmee een grote hoeveelheid leermiddelen 
kon worden aangeschaft voor de scholen van het Elisabeth 
Center en Sibusiso. 
Onze dank aan u allen om te delen met diegenen die ons no-
dig hebben om een kans te krijgen. Niet door hen geld toe te 
stoppen, maar door hen te onderwijzen. Deze visie, waar Hans 
zo stellig in geloofde, is de visie van de Hans van Bokkem 
Foundation.  

                Anneke Luyt (voorzitter)

De bouw van de (4) extra klaslokalen 
vordert. De bouwactiviteiten rondom 
de school zijn wederom een kans bij 
uitstek voor de bouwstudenten om 
tijdens praktijklessen, onder het toe-
ziend oog van de aannemer en de 
leerkracht, het geleerde in praktijk te 
brengen. De studenten elektrotech-
niek komen later aan de beurt.
    

Mbale (Uganda) – Uitbreiding Technische School (Christian Childcare Programme)

In 2006 werd besloten dat de kleuterschool en lagere school van het Elisabeth Center in fases
zouden worden gebouwd. Dit met de bedoeling dat ook het aantal leerjaren en het aantal
leerlingen gefaseerd zouden groeien. Naast de kleuterschool (2 klassen) telt de lagere
school nu 4 klassen. In januari, het begin van het nieuwe schooljaar, wordt de lagere
school met klas 5 uitgebreid. De bouw van Fase III is nog gaande. 
Dankzij de Zusters geniet de school van het Elisabeth Center een zeer goede reputa-
tie. Dit brengt met zich mee dat aanmeldingen talrijk zijn. Afgezien van het feit dat
de ruimte beperkt is, houden de Zusters vast aan hun missie: zich dienstbaar stellen aan de
armsten der armen. De leerlingen van de school van het Elisabeth Center behoren tot deze groep.  

Niet in juni, maar pas in augustus kon het 
hostel in gebruik worden genomen. Het 
wachten was op de levering van matras-
sen. Deze zijn zeker niet te koop in Bwoki, 
maar ook in Bukoba, hoofdstad van de 
provincie Kagera, bleek de hoeveelheid 
(ruim 40 stuks) problemen op te leveren. 
De order moest elders in Tanzania worden 
geplaatst. Onregelmatige vervoersdiensten 
zorgden andermaal voor oponthoud.

In juni ontvingen wij be-
richt van CCP dat een gro-
te hoeveelheid gereed-
schap was aangekomen 
in Mbale. Het resultaat van 
een vorig jaar door ons 
ingediende aanvraag bij
de Nederlandse stichting  
'Gered Gereedschap'. 

'Gered Gereedschap' is een vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar ontwikkelingsprojecten.

Gedurende de afgelopen maanden werd in Bwoki de laatste 
hand gelegd aan de afwerking en inrichting van het hostel 
voor leerlingen van het vormingscentrum, terwijl in Mbale 
hard gewerkt werd aan de bouw van vier nieuwe klasloka-
len voor de te klein geworden technische school. 
Onze activiteiten in Nederland zijn toegespitst op het wer-
ven van fondsen voor deze nieuwbouw. Onze stichting is 
door de Hillegondakerk in Rotterdam tot diaconaal jaardoel 
gekozen en daartoe worden diverse acties gevoerd. 
Momenteel de actie 'Helping Hands', waarbij de handen uit 
de mouwen worden gestoken, eind september het pannen-
koekenfeest en later dit jaar de 'Dinner Tour', waarbij gast-
gezinnen belangeloos een 3-gangen menu voorzetten aan 
betalende gasten. Daarnaast ontvingen wij een deel van de

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

Vanaf de veranda van de bij het hostel behorende 
eetzaal/recreatiezaal: uitzicht over de vallei.

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 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 Sport
Alhoewel vliegen, Hans' grote passie, ook 
wel sportvliegen wordt genoemd, is Hans 
geen echte sportman. Dit tempert echter 
geenszins zijn enthousiasme om allerlei 
sporten uit te proberen, vooral sporten 
'op locatie'. Raften, parasailing en ook 
duiken moet je toch een keer gedaan 
hebben? De ondernemende sporter, dat 
is Hans ten voeten uit!
      

Uganda - Technische School - november 2005
Het Christian Childcare Programme (CCP) biedt sinds 1981 structu-
rele hulp aan kansarme kinderen in Mbale. CCP ondersteunt kinde-
ren totdat zij op eigen benen kunnen staan. De technische school 
van CCP leidt leerlingen op tot metselaar/bouwer, automonteur, 
loodgieter of elektricien. Wegens een tekort aan ruimte is in april 
2009 gestart met de bouw van 4 extra klaslokalen (z.o.z.).

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.          

 

Het opleidingscentrum voor Montessori kleuterleerkrachten in 
Bukoba huisvest tevens een Montessori kleuterschool. Het geheel 
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. De Tanzaniaanse directrice van de 
school is opgeleid aan het Montessori Instituut in Londen (UK).    

Gerealiseerde Projecten 

De scholen in Bwoki staan onder leiding van Partage Tanzania, een orga-
nisatie die zich sinds 1990 inzet voor weeskinderen. Leerlingen (3-6 jaar) 
van de Montessori kleuterschool zijn verdeeld in twee groepen. De ene 
groep heeft 's morgens les, de andere 's middags, zodat twee maal zoveel 
kinderen naar school kunnen. Klassen bestaan uit maximaal 30 leerlingen, 
per klas zijn er 2 leerkrachten. Met behulp van Montessori leermiddelen 
leren de kinderen spelenderwijs lezen, schrijven en rekenen.    

Bwoki (Tanzania) – Kleuterschool en Vormingscentrum voor Meisjes (mei 2006) – Technische School (april 2008) 

Kleuterschool en Vormingscentrum 
voor Meisjes 

Op de technische school 
worden leerlingen onder-
wezen in díe vaardigheden 
waaraan lokaal behoefte 
bestaat: bouwtechniek, 
houtbewerking, elektro-
techniek en loodgieterwerk. Technische School

Tanzania - Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs - aug. 2007

Tanzania - School voor Verstandelijk Gehandicapte Kinderen – februari 2004 – uitbreiding maart 2009
De school is onderdeel van het Sibusiso centrum bij 
Arusha. Sibusiso, onder leiding van het Nederlandse 
echtpaar Hammer-Roos, streeft ernaar om de accep- 
tatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tan-
zania te vergroten en helpt hen bij het ontdekken en 
ontwikkelen van hun, veelal verborgen, capaciteiten. februari 2004 maart 2009

Op het vormingscentrum en de technische school wordt beroepsonderwijs gegeven. De leeftijd van de leerlingen ligt tussen de 15-18 jaar. 
Beide opleidingen duren 3 jaar. Optioneel kunnen leerlingen ervoor kiezen om lessen van de andere school bij te wonen.  

Leerlingen van het vormings-
centrum (foto rechts) krijgen 
naast huishoudelijke vakken en 
naaldvakken les in voedingsleer, 
gezondheidszorg, hygiëne, 
boekhouden en creatieve hand-
vaardigheid. 


