
N I E U W S B R I E F  –  S E P T E M B E R   2 0 1 2 

Lopende Projecten en ander Nieuws  

KvK Rotterdam 24354133
ING 69.38.07.172
ING 9697022

 

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

 

Bwoki, Tanzania (Partage Tanzania) – Moderne keuken en metselwerkplaats
De eerder dit jaar gereedgekomen moderne keuken en metselwerkplaats zijn inmiddels van de nodige kooktoestellen en apparatuur c.q. 
gereedschappen en bouwbenodigdheden voorzien. Van beide gebouwen wordt door de leerlingen volop gebruik gemaakt.  

Ondanks de hedendaagse communicatiemiddelen, die overi- 
gens in Afrika niet altijd optimaal functioneren, gaat niets bo- 
ven een ontmoeting in levenden lijve. Projecten worden dan 
ook regelmatig bezocht, maar vanwege de grote onderlinge 
afstanden, om beurten. Echter niet deze zomer, toen tijdens 
één reis alle gebouwde scholen werden aangedaan. De ont-
moetingen en gesprekken met projectleiding, leerkrachten en 
leerlingen waren waardevol. De scholen draaien naar aller 
tevredenheid en de leerlingen zijn enthousiast.
Niettemin is gebleken dat  op sommige scholen aanvullende 
voorzieningen wenselijk zijn, zoals bijvoorbeeld de aanleg van 
een regenwateropvangsysteem voor de technische school in 
Mbale. In overleg met CCP Nederland en CCP Uganda zullen  

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) – Basisschool Elisabeth Center – Extra faciliteiten
Sanitaire voorzieningen Het nieuwe toiletgebouw voor de lagere 
school is in juni in gebruik genomen. De meisjesafdeling telt elf toilet-
ten, de jongensafdeling zeven toiletten en zeven urinoirs. Er zijn twee 
extra toiletten en twee (ver)kleedkamers voor vrouwelijke en manne- 
lijke leerkrachten. Uiteraard ontbreken de wastafels niet. Per afdeling 
zijn vijf wastafels beschikbaar. Dankzij de medio 2010 geboorde water- 
put (borehole)  is het gebouw voorzien van stromend water; de afvoer 
is aangesloten op een septic tank.                                     

                                    Moderne keuken  In de moderne keuken    
                                  wordt niet alleen geëxperimenteerd met de    
                                  nieuw geïntroduceerde apparatuur, maar       
                                  ook met gerechten. Leerlingen die zich be-     
                                  kwamen in de kookkunst zullen voor 99%      
                                  afhankelijk zijn van vacatures op de arbeids-  
                                  markt. Naast vakkennis zal ook creativiteit in  
                                  hun voordeel werken. Bij leerlingen die het    
                                  zonder tijdschriften, televisie, internet en       
                                  zelfs kookboeken moeten doen, ontbreekt      
                                  het daar nogal eens aan.
Gelukkig niet bij de schoolleiding. Om zich interessante gerechten 
eigen te kunnen maken, worden hotels in de omgeving bezocht en 
recepten opgevraagd. Wonderwel kan dit in Afrika en er wordt dan 
ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Metselwerkplaats De metselcursus is gericht op basisbehoeften: 
het leren bouwen van huizen; een bekwaamheid waarvoor een grote 
markt is in Afrika. Tijdens de praktijklessen wordt er natuurlijk veel 
gemetseld. Uit praktische en zuinigheidsoverwegingen wordt zand in 
plaats van cement gebruikt, zodat bouwwerken weer eenvoudig kun- 
nen worden afgebroken en stenen en zand herbruikbaar zijn. 

Bibliotheek en lerarenkamer Aansluitend is de aannemer 
gestart met de bouw van een bibliotheekruimte plus leraren- 
kamer voor de kleuterschool. Tot op heden beschikken kleuter- 
leerkrachten niet over een eigen werkruimte, de bibliotheek is 
een al lang gekoesterde wens van de schoolleiding om aan de 
steeds terugkerende vraag van leerlingen te kunnen voldoen. 
Stukje bij beetje zijn het afgelopen jaar leesboeken aange- 
schaft en het plan is om de hoeveelheid boeken dusdanig uit te 
 

breiden dat van een respectabele biblio- 
theek kan worden gesproken. Evenals 
leerboeken, zullen leesboeken binnen de 
school blijven. De bibliotheek zal daarom 
tevens als leesruimte worden ingericht. 
De bouwkosten voor bibliotheek en lera-
renkamer zijn door de aannemer begroot 
op circa € 25.000. 

de komende maanden plannen verder worden uitgewerkt.
Binnen de beroepsopleidingen in Bwoki is het overduidelijk 
dat de door onze stichting geleverde bijdrage aan de inkoop 
van materialen, de kwaliteit van de eindproducten en daar-
mee de resultaten van de leerlingen ten goede komt; het-
zelfde geldt voor de aanwezigheid van voldoende en deugde-
lijk gereedschap en - op alle scholen - de aanwezigheid van 
voldoende leerboeken en lesmateriaal. Dankzij uw bijdragen  
kunnen wij hieraan tegemoet komen.
Namens de Hans van Bokkem Foundation, de plaatselijke 
organisaties en de leerlingen: dank aan u allen voor uw 
trouwe en onmisbare steun. 
                                                   Anneke Luyt (voorzitter)

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

Terbregse Rechter Rottekade 88
3055 XG  Rotterdam
Nederland

telefoon +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 

Hans en voorbereiding
Zowel beroepsmatig als in 
het dagelijks leven gaat 
Hans' voorliefde uit naar de 
uitvoering. Echter, hij is 
ervan overtuigd dat een 
goede uitvoering begint bij  
een goede voorbereiding. 

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 en overige benodigdheden, 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  

  Rotterdam Airport – Vliegclub Rotterdam

Operationale kosten Lesboeken, leesboeken, 
lesmateriaal, schoolkleding, schoenen, meubi- 
lair, serviesgoed, maaltijden: uitgaven waaraan 
de Hans van Bokkem Foundation het afgelopen 
jaar, dankzij speciaal voor dit doel ontvangen 
donaties, een aanzienlijke bijdrage heeft 
kunnen leveren. 

Het maken van een navigatieplan;
 kenmerk van goed vliegmanschap.


