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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Kolila (Tanzania) – Water voor het Elisabeth Center (Zusters Onder de Bogen)

omdat er in de loop der jaren een ruimtetekort ontstond. Het 
totale aantal leerlingen dat één van de scholen bezoekt be-
draagt circa 900. Dit aantal stijgt nog steeds. Daarmee stijgen 
ook de kosten. Afhankelijk van het type school is geld nodig 
voor lesboeken, leermiddelen, schoolbenodigdheden, gereed-
schap, kortom al datgene wat onmisbaar is om een school tot 
een goede onderwijsinstelling te maken. Het spreekt vanzelf 
dat wij ook hierin de scholen tot steun willen zijn.

Leerlingen die onze scholen bezoeken behoren tot de meest  
kwetsbaren in de samenleving: weeskinderen, kansarmen, 
gehandicapten. Onze dank aan u allen voor de steun die wij 
mogen ontvangen in ons streven om deze jonge mensen 
weerbaar te maken en op weg te helpen naar zelfredzaam- 
heid.

                Anneke Luyt (voorzitter)

               \A
                    

 

 
 

 

Anneke Luyt (voorzitter)A

Mbale (Uganda) – Technische School (CCP)

Naast ontwikkelingsland blijken Tanzania en Uganda steeds 
meer aan populariteit te winnen als vakantieland. Dat is niet 
zo verwonderlijk. Beide landen zijn gezegend met een prach-
tige natuur. Uganda werd door Winston Churchill ”de parel 
van Afrika” genoemd; Tanzania kent de rijkdom van parken 
als de Serengeti en Ngorongoro en de Kilimanjaro, de hoog-
ste berg van Afrika. Maar het andere Afrika is niet ver weg, 
soms op slechts enige meters van de asfaltweg. Mocht u ooit 
in de gelegenheid zijn en één van onze scholen willen bezoe-
ken: u bent van harte welkom! Blijken van belangstelling en 
betrokkenheid worden door de organisaties ter plaatse zeer 
op prijs gesteld. Zij zullen u met open armen ontvangen.

De Hans van Bokkem Foundation heeft sinds de oprichting in 
2003 de bouw van zes scholen en één hostel gefinancierd. 
Bovendien zijn twee van de zes scholen naderhand uitgebreid

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

Wateropslag en
Opvang van regenwater

Tijdens de schoolvakantie van de 
kinderen in juni/juli veranderde het 
schoolplein van de lagere school in 
een enorme chaos. Weliswaar was 
de 150.000 liter tank inmiddels voor-
zien van een betonnen afdeklaag,  
maar graafwerkzaamheden voor de 
aansluiting van dakgoten op de tank 
waren op diverse plaatsen in volle 
gang. Ook werden de laatste school-
gebouwen van dakgoten voorzien.
Tegen de tijd dat de leerlingen weer 
naar school kwamen, leek het of er 
niets was gebeurd.

 

Boren naar water
Tegelijkertijd werd elders op het 
terrein van het Elisabeth Center 
geboord naar water. Met succes, 
want op een diepte van 80 meter 
werd water aangetroffen. Na het 
plaatsen van een (stalen) schacht 
wees een 12-uur durende pomp-
test uit dat de put 4.000 liter per 
uur produceert. Deze opbrengst is 
ruim voldoende om land- en tuin-
bouwvelden, wasplaats, stallen en 
sanitaire voorzieningen van water 
te voorzien. Daartoe wordt rond-
om het EC een ondergronds water- 
distributiesysteem aangelegd. 

Bwoki (Tanzania) – Hostel officieel geopend
Lopende werkzaamheden Op het terrein van de technische 
school zijn nog een aantal werkzaamheden gaande; het aanbren-
gen van een betonnen looppad aan de achterzijde van de nieuwe 
klaslokalen, het op hoogte brengen van het aangrenzende terrein 
en het plaatsen van een omheining rondom het gehele school-
complex. Kosten worden grotendeels gedekt door het budget 
voorzien voor de bouw en inrichting van de extra klaslokalen.
Generator Vooralsnog is geen budget beschikbaar voor een 
krachtstroom generator, noodzakelijk om leerlingen vertrouwd te 
maken met apparatuur die uitsluitend op krachtstroom werkt. Het 
niveau van de opleidingen zal hiermee op een hoger peil worden 
gebracht. Aanschafkosten van een 10 kVA generator: € 16.425.

Het hostel, dat plaats biedt aan 42                                                     
leerlingen van het vormingscentrum,
is sinds augustus 2009 in gebruik.
De officiële opening echter, inclusief
de onthulling van de borden van de
Hans van Bokkem Foundation, had
nog niet plaatsgevonden. Dat gebeur-
de afgelopen juni in aanwezigheid
van alle Bwoki leerlingen en de vol-
tallige Partage staf. Na het hijsen van de vlaggen, het zingen van het 
volkslied en het Partage lied, de nodige toespraken en uiteindelijk de 
onthulling werd de ceremonie afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Kosten van het waterproject tot nu toe bedragen € 65.000. Dit bedrag is in termijnen, al naargelang de voortgang 
van de werkzaamheden, aan het EC voldaan. De nog uit te voeren werkzaamheden zijn begroot op € 10.000.  

Kosten
Waterproject

Terbregse Rechter Rottekade 88
3055 XG  Rotterdam
Nederland

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



Bukoba (Tanzania)
Opleidingscentrum Montessori Kleuteronderwijs en Kleuterschool [ ]►

Scholen en hostel staan onder leiding van Partage Tan-
zania. Partage zet zich sinds 1990 in voor weeskinderen. 
Het vormingscentrum en de technische school zijn ge-
richt op beroepsonderwijs. Een deel van de leerlingen 
van het vormingscentrum verblijft intern in het hostel. 

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 

In de voetsporen 
van Hans

Mijn belangstelling voor 
het werk van Hans is er 
altijd geweest. Nu ikzelf 
regelmatig op bouw-
plaatsen vertoef, be-
grijp ik nog beter wat 
hem dreef en enthou-
siast maakte. 

Mbale (Uganda) - Technische School [ ]►  
Leerlingen van de technische school worden opgeleid 
tot metselaar/bouwkundige, automonteur, loodgieter 
of elektricien. De leiding is in handen van CCP (Christi-
an Childcare Programme), sinds 1981 werkzaam voor 
kansarme kinderen in Mbale (Oost Uganda). 

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.          

 

Ook de school in Bukoba wordt geleid door Partage Tanzania. Het door Partage in 
de regio geïntroduceerde Montessori onderwijs (“help mij het zelf te doen”) is zeer 
succesvol. De individuele aandacht voor ieder kind, kenmerkend voor Montessori 
onderwijs, speelt daarbij een grote rol. De opleiding tot kleuterleidster duurt 2 jaar.

Gerealiseerde Projecten 

Arusha (Tanzania)
School Verstandelijk Gehandicapte Kinderen [ ]►  
De school is onderdeel van het Sibusiso centrum, waar 
kinderen én ouders worden begeleid bij het ontdekken 
en ontwikkelen van de veelal verborgen en miskende 
kwaliteiten. Dit gebeurt o.a. door speciaal onderwijs.februari 2004 uitbreiding maart 2009

november 2005 uitbreiding
 jan. 2010
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Lagere School (augustus 2009) Kleuterschool (febr. 2010) 

mei 2006 april 2008 aug. 2009

Hostel  [ ]► Technische School  [ ]►

aug. 2007

Bwoki (Tanzania)

 Kleuterschool en 
Vormingscentrum  [ ]►

Bukoba (Tanzania) – Opleidingscentrum voor Montessori Kleuteronderwijs
Leerlingen van het opleidingscentrum worden opgeleid tot Montessori kleuterleidster. De twee gedreven Tanza-
niaanse leerkrachten hebben beiden hun opleiding genoten aan het Maria Montessori Instituut in Londen. 
Onlangs werd de school bezocht door mevrouw Lynne Laurence, directeur van het AMI (Association Montessori 
Internationale)  in Amsterdam. Ook bracht zij een bezoek aan enkele door Partage gerunde Montessori kleuter-
scholen in de dorpen. In tegenstelling tot wat zij elders in Tanzania had aangetroffen merkte zij bij het afscheid 
op: “Ik heb Montessori onderwijs in Afrika gevonden”. Een mooier compliment had zij niet kunnen geven.           
                                 Lynne Laurence in gesprek met Jacqueline Mbeki, directeur van het Opleidingscentrum  ►

De scholen maken deel uit van het Elisabeth Center dat 
wordt geleid door de Zusters Onder de Bogen (in Tan-
zania CB Sisters  genoemd). De Zusters zijn sinds 1959 
vertegenwoordigd in Tanzania en zetten zich in voor de 
meest kansarmen in de samenleving. 

Kolila (Tanzania) – Basisschool  [ ]►


