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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Zoals overal ter wereld onderscheidt de ene school zich van 
de andere. Buiten het aangeboden lesprogramma, speelt bij 
de schoolkeuze ook de reputatie van een school een belang-
rijke rol. Nieuwe scholen kunnen zich niet beroepen op repu-
tatie; deze moet in de loop der jaren worden opgebouwd. 
Een nieuwe school kan in het begin hooguit worden beoor-
deeld op basis van de goede naam van de organisatie die de 
leiding van de school op zich neemt. Partage Tanzania is hier 
een voorbeeld van. Partage heeft sinds 1990 diverse scholen 
gebouwd en sindsdien een reputatie opgebouwd in Kagera, 
de regio in het noordwesten van Tanzania. Deze positie werd 
andermaal versterkt met het uitroepen van Bwoki tot één van 
de beste scholen voor beroepsonderwijs in Kagera.
Voor de door de Zusters Onder de Bogen (CB Sisters) geleide 
basisschool in Kolila (noordoost Tanzania) is de situatie an-
ders. De Zusters genieten weliswaar in hoge mate het res-
pect van de plaatselijke bevolking, maar het vertrouwen in 
de nieuwe school stond nog in de kinderschoenen.

De reputatie van de school steeg nadat de eerste leerlingen 
met goed gevolg de tussentijdse – aan het einde van het 4e 
leerjaar – (staats)examens hadden afgelegd. Toen in 2012 
alle leerlingen het eindexamen behaalden, terwijl het lande-
lijk slagingspercentage niet hoger reikte dan 40%, was er 
van twijfel geen sprake meer. Zeker niet nadat de school-
inspectie de school bezocht en tot een bijzondere conclusie 
kwam. In deze nieuwsbrief leest u meer hierover. 
Voordat de eerste steen was gelegd, heeft onze stichting het 
streven geformuleerd om scholen waaraan de naam van 
Hans van Bokkem zou worden verbonden tot uitstekende 
scholen te maken. Scholen die naast een deugdelijke oplei-
ding tevens tot voorbeeld zouden dienen voor andere, plaat-
selijke onderwijsinstellingen. Dankzij de inzet van partner-
organisaties en dankzij de financiële steun die wij van u mo-
gen ontvangen, kunnen wij dit streven waarmaken.
Dank u wel voor uw onmisbare steun! 
                                                   Anneke Luyt (voorzitter)

Bwoki, Tanzania (Partage Tanzania) – Beroepsopleidingen
In tegenstelling tot de meeste andere scholen voor beroepsonderwijs in Tanzania worden de leerlingen in Bwoki onderwezen in meerdere 
disciplines. Op de technische school bestaat het vakkenpakket uit houtbewerking, bouwkunde en elektriciteit, op het vormingscentrum uit 
naaien, koken, handvaardigheid en land- en tuinbouw. Jaarlijks nemen leerlingen deel aan de examens van VETA (Vocational Education and 
Training Authority), de overheidsinstantie voor beroepsopleidingen. Op aandringen van VETA bracht de waarnemend directeur van de afde-
ling Technisch en Beroepsonderwijs van het Ministerie van Onderwijs in augustus een bezoek aan Bwoki. Het was VETA namelijk niet ont-
gaan dat Bwoki leerlingen aan meer dan één examen deelnamen en VETA wilde het Ministerie kennis laten nemen van de wijze waarop dit 
mogelijk wordt gemaakt. Echter, tijdens het bezoek bleek dat dit niet de hoofdreden van zijn komst was. De vertegenwoordiger van het 
Ministerie was namelijk naar Bwoki gekomen om de schoolleiding te informeren dat Bwoki was uitgeroepen tot één van de beste scholen 
voor beroepsopleidingen in Kagera!      

Onder leiding van Zuster Elisa wordt de bibliotheek ingericht, zodat deze 
het komende schooljaar volledig in gebruik kan worden genomen. 

Marktontwikkelingen worden door Partage Tanzania nauwlettend in de gaten gehouden. Het is immers de bedoeling dat leerlingen na de 3-
jarige opleiding zoveel mogelijk kansen krijgen op de arbeidsmarkt. In een omgeving waarin veel werkloosheid is, zullen afgestudeerde 
leerlingen zich moeten onderscheiden van anderen. Het allround karakter van de opleidingen werkt dan ook in hun voordeel, terwijl Partage 
er tevens op toeziet dat de leerstof en het bekwaam kunnen hanteren van relevant gereedschap c.q. apparatuur aansluit op de marktvraag. 
Het aldus meegaan met de tijd brengt met zich mee dat investeringen met regelmaat noodzakelijk zijn.       

De fabricage van bibliotheekmeubilair heeft enige tijd op zich laten wachten, 
met name die van de stoelen, omdat geschikt hout niet voorradig bleek te 
zijn. Gelukkig is de bestelling inmiddels afgeleverd en zijn de Zusters druk 
doende om de bibliotheek zo professioneel mogelijk op te zetten. Daartoe 
zijn adviezen ingewonnen bij andere scholen en Zuster Elisa volgt zelfs een 
cursus van enkele maanden tot bibliothecaresse. Waar traditionele leesboe- 
ken in Europa worden verdrongen door digitale boeken, bestaat  in Afrika 
nog grote behoefte aan een bibliotheek. De hoeveelheid boeken is nu nog 
beperkt, maar ons streven is een zinvolle collectie op te bouwen, waardoor   
leesvaardigheid, wereldkennis en fantasie kunnen worden ontwikkeld.      

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) – Basisschool – Bibliotheek 

Praktijklessen zijn in Bwoki favoriet. Op verzoek van de leerlingen blijft de timmermanswerkplaats dagelijks zelfs 2 uur langer open dan voorheen het geval was.  

Terbregse Rechter Rottekade 88
3055 XG  Rotterdam
Nederland

telefoon +31 (0)10 422 5900
e-mail info@hansvanbokkem.nl
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 kennisoverdracht 
Hans heeft niet het beroep van leraar, 
maar heeft niettemin de gave om met 
geduld en op inventieve wijze zijn kennis 
te delen en mensen te inspireren. 
Wanneer wij 10 jaar na dato terugkeren 
naar Gambia, blijkt tot onze vreugde dat 
Jibbah, Hans' voormalige assistent en 
leerling, manager is geworden van het 
toentertijd gerealiseerde irrigatieproject.

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
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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  [ ]►

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.

 Gambia 

De examentijd is weer aangebroken. Alhoewel de belangrijkste examens in september zullen plaatsvinden, werden de leerlingen van klas 7 
al in juni aan enkele examens onderworpen. Voorheen stonden examens uitsluitend onder toezicht van het Regionale Departement. Dit jaar 
neemt ook het Districtsdepartement examens af, nadat was gebleken dat in 2012 sommige leerlingen een diploma hadden uitgereikt gekre-
gen en waren toegelaten tot de middelbare school terwijl zij noch konden lezen noch schrijven. De schoolinspectie stelt dan ook een onder-
zoek in naar deze merkwaardige gang van zaken. Gezien de uitstekende examenresultaten van leerlingen van de Elisabeth Center school in 
2012, werd ook deze school door een team van schoolinspecteurs bezocht. Na bezichtiging van de school, gesprekken met leerkrachten, het 
bijwonen van lessen en het toetsen van de kennis van leerlingen, volgde de eindconclusie: “een excellente school; een oorkonde waardig”.

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) – Basisschool – Excellent 


