
In mei 2011 is een begin gemaakt met de, vanwege ruimtegebrek noodzakelijk geworden, aanpassin-
gen van de leskeuken en de eetruimte. Tegelijkertijd is gestart met de bouw van een open, overkapte 
hal, welke zal fungeren als kwekerij. Het leren kweken
van groenten is een waardevolle aanvulling op het les-
programma van de school voor verstandelijk gehandi-
capte kinderen. Alle werkzaamheden zijn inmiddels
voltooid. Dankzij de bijdrage van de Hans van Bokkem
Foundation (€ 11.500) en dankzij de hieraan toege-
kende subsidie van Wilde Ganzen (€ 6.325).
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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Arusha, Tanzania (Sibusiso) – Leskeuken/eetruimte/kwekerij t.b.v. programma Praktische Vaardigheden

nen niet kunnen worden gedekt door inkomsten, zien wij het 
als onze taak om de school ook hierin financieel tot steun te 
zijn. Deze situatie is van toepassing op de school van het 
Elisabeth Center, waarover meer informatie elders in deze 
nieuwsbrief. Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat een 
aantal organisaties, waaronder de Stichting Belangenbeharti- 
ging voor het (zeer) jonge kind en de Stichting Benjamin, be-
reid is gevonden financieel bij te dragen aan de operationele 
kosten van de school van het Elisabeth Center. Ook vanaf 
deze plaats aan hen onze grote dank!
Onverminderd is onze dank aan allen die ons werk steunen 
en het ons mogelijk maken om kinderen in Afrika te helpen 
bouwen aan een toekomst. 

                Anneke Luyt (voorzitter)

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

Elektriciteit De onlangs gerealiseerde aansluiting op het elektriciteitsnetwerk biedt nieuwe mogelijkheden 
voor de beroepsopleidingen in Bwoki. Het vormingscentrum beschikt nu, zij het nog op kleine schaal, over 
aangepaste apparatuur/machines; geleidelijk aan zal ook de afdeling houtbewerking van de technische 
school van modernere apparatuur worden voorzien.
En de aankomende elektriciens? Met de voortschrijdende elektriciteitsvoorzieningen op het platteland van 
Tanzania, zien zij hun werkgebied en de daarbij behorende mogelijkheden alleen maar groter worden.  

 

Bwoki, Tanzania (Partage Tanzania) – Elektriciteit, bouw moderne keuken en metselwerkplaats

Nieuwbouw Ook op het gebied van kooktechnieken biedt elektriciteit nieuwe mogelijkheden. Leerlingen van het vormingscentrum waren 
tot nu toe aangewezen op de traditionele manier van koken: een houtvuur. Nu bestaat de wens om over een moderne keuken inclusief 
moderne apparatuur te kunnen beschikken. Afgestudeerde leerlingen vergroten daarmee hun kansen om een baan aangeboden te krijgen 
in één van de restaurants of hotels. Bouw en inrichting van een moderne keuken zijn geraamd op € 12.000.
Ook de technische school behoeft uitbreiding en wel voor de praktijklessen metselen. Het praktijklokaal zal bestaan uit een overkapte, open 
ruimte, in soortgelijke stijl als de timmermanswerkplaats. De bouw van de metselwerkplaats is begroot op € 7.000. 

Kwaliteit van onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Ons
uiteindelijke streven is dan ook niet eenzijdig het bouwen van 
scholen, maar het afleveren van leerlingen die een deugde-
lijke opleiding hebben genoten. Een opleiding waarvan zij blij-
vend de vruchten zullen plukken en die de basis vormt voor 
een toekomst zonder hulp van buitenaf, een toekomst van 
zelfredzaamheid.
Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs vereist een 
competente schoolleiding, competente leerkrachten, oog voor 
modernisering en vernieuwingen – die óók op Afrika van toe-
passing zijn - en de aanwezigheid van voldoende faciliteiten 
en financiële middelen om de school naar behoren te laten 
draaien. Wanneer blijkt dat de dagelijkse uitgaven van een 
door onze stichting gefinancierde school om gegronde rede-

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) – Basisschool Elisabeth Center en operationele kosten 
kosten zoals salarissen van leerkrachten, kosten voor water en elek-
triciteit, onderhoud van gebouwen en schoolterrein, stijgen door de 
toestroom van leerlingen vooral de kosten van maaltijden. Voor de 
meeste kinderen is de maaltijd, die tussen de middag wordt geser-
veerd, de eerste maaltijd van de dag, voor sommigen ook de enige. 
Meer kosten, hogere prijzen en teruggelopen donaties van derden 
vormen een bron van zorg voor de Zusters én voor onze stichting.
In onze verbondenheid met de Zusters en het belangrijke werk dat
zij verrichten teneinde kansarme kinderen hoop te geven op een 
beter bestaan, zullen wij in de toekomst een bijdrage gaan leveren in 
de operationele kosten. Hiertoe ontvangen wij steun van eerder 
genoemde organisaties en hopen daarnaast ook op uw aller steun.     

Voor de Zusters, die de leiding hebben over de kleuterschool en lage-
re school van het Elisabeth Center, is het steeds moeilijker om het 
budget sluitend te krijgen. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren 
sterk toegenomen, met een stijging van de kosten als gevolg. De in-
komsten stijgen echter niet evenredig mee. Conform de doelstellin- 
gen van de Zusters Onder de Bogen zetten zij zich in voor de armsten 
der armen. Families van leerlingen die de school bezoeken behoren 
tot deze groep. Veel ouders blijken niet in staat om het schoolgeld te 
betalen, laat staan bij te dragen in de aanschaf van schoolboeken en 
lesmateriaal, de – in Tanzania verplichte – schoolkleding en de kosten 
van het schoolbusje, dat leerlingen die te ver weg wonen om te lo- 
pen, dagelijks op-en-neer rijdt. Naast overige voor de hand liggende
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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 

                  Hans en klussen
Om te kunnen klussen is tijd en verstand van 
zaken nodig. Tijd is schaars, maar Hans be-
schikt wél over twee rechter handen. “Kan 
niet, bestaat niet” is zijn devies en vastberaden 
gaat hij te werk. Bouwen of slopen, er is altijd 
oog voor de kwaliteit van het eindresultaat.
De visie die als vanzelfsprekend hoog in het 
vaandel van de Hans van Bokkem Foundation 
staat.

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 [ ]►  

februari 2004 uitbreiding maart 2009

november 2005 uitbreiding
 jan. 2010

Lopende Projecten en ander Nieuws (vervolg)  

Lagere School (augustus 2009) Kleuterschool (febr. 2010) 

mei 2006 april 2008 aug. 2009

Hostel  [ ]► Technische School  [ ]►

aug. 2007

Bwoki (Tanzania)

 Kleuterschool en 
Vormingscentrum  [ ]►

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  [ ]►

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.

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) – Basisschool Elisabeth Center (vervolg)


