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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

Het bouwen van scholen brengt verplichtingen met zich mee. 
Een schoolgebouw is immers een middel om het beoogde 
doel te bereiken. Dit doel kan alleen bereikt worden door het-
geen zich binnen de schoolmuren afspeelt. Dit vergt de inzet 
van velen: management, leerkrachten en leerlingen. Maar het 
vergt ook de beschikbaarheid van een toereikend budget. 
De keuze om de scholen uitsluitend open te stellen voor kin-
deren uit de minst bedeelde lagen van de samenleving heeft 
tot gevolg dat de schoolgelden minimaal zijn. Daardoor is ook 
het beschikbare budget minimaal en niet toereikend. 

Arusha, Tanzania (Sibusiso) – Verharden van wandelpaden Sibusiso terrein

Mbale, Uganda (CCP) – Technische School – Regenwateropvangsysteem, Bliksemafleiders, Onderhoud

Bij Sibusiso is hard gewerkt aan het verbeteren van de wandelpaden die woon-
huizen, school, therapieruimten, ontmoetingscentrum enz. met elkaar verbinden. 
De voorheen onverharde paden, die zwaar te lijden hadden onder regenval, heb-
ben plaatsgemaakt voor strakke betonnen paden die onder alle weersomstandig-
heden veilig begaanbaar blijven, ook voor kinderen die slecht ter been zijn of aan 
een rolstoel gebonden zijn. 
Het resultaat mag er zijn! Ook de
toegang tot de school is aanzienlijk
verbeterd (zie foto rechts).
De totale lengte van de op het pro-
ject aanwezige paden is 474 meter.
De kosten voor verharden bedroe-
gen € 15.000. Onze stichting heeft
hieraan een bijdrage kunnen leveren
van € 5.000.

Teneinde goed onderwijs te kunnen bieden zijn de scholen 
dan ook afhankelijk van financiële steun, de ene school meer, 
de andere school minder. Een wellicht nog grotere uitdaging 
dan het bouwen van een school, maar wel cruciaal om het 
uiteindelijk beoogde doel – structurele verbetering van de 
levenssituatie van jonge mensen – te verwezenlijken.

Dankzij uw hulp zijn wij in staat die steun te kunnen bieden; 
alleen met uw hulp kunnen wij die steun blijven bieden. 

                          Anneke Luyt (voorzitter)

De werkzaamheden ten behoeve van het regenwateropvangsysteem zijn af-
gerond. Alle gebouwen zijn voorzien van dakgoten; watertanks zijn geïnstal-
leerd en aangesloten. Het regenwateropvangsysteem betekent lagere opera-
tionele kosten. Er wordt niet alleen bespaard op de kosten van waterleverantie 
door het waterbedrijf, maar ook op de kosten van waterafvoer (riolering), wel-
ke in Uganda gelijk zijn aan de hoeveelheid water die wordt afgenomen van 
het waterbedrijf. Met de zeven geplaatste tanks beschikt de school over een 
wateropslagcapaciteit van 50.000 liter. De waterrekening is met 80% gedaald. 

Inmiddels zijn ook de bliksemafleiders geplaatst en daarmee is de school beveiligd tegen blikseminslag. Vanwege de 
ligging kent Uganda gemiddeld 240 dagen per jaar met onweer. Blikseminslag komt veelvuldig voor; de gevolgen zijn 
veelal dramatisch. Naast de installatie van bliksemafleiders zijn de afgelopen maanden ook diverse onderhouds- en 
renovatiewerkzaamheden uitgevoerd, waaronder een algehele schilderbeurt. Niet alleen muren zijn van een nieuwe 
verflaag voorzien, maar ook het golfplaten dak. Dit laatste bleek een nog niet eerder vertoond fenomeen in Mbale en 
trok derhalve veel bekijks, zo meldt CCP projectdirecteur James Kidulu vol trots. De voorziene renovatie van sanitaire 
ruimtes moest om praktische redenen worden uitgesteld tot de volgende schoolvakantie. Inmiddels zijn ook deze 
werkzaamheden voltooid. Al met al is de in 2005 geopende en ca. 300 leerlingen tellende school weer in prima staat.

Nadat bestaande paden zijn 
afgegraven en opgevuld met 
keien, wordt de eerste be-
tonlaag gestort. 

Kolila, Tanzania (Zusters Onder de Bogen) – Basisschool – Onderscheiding
Dat de leerlingen van de school van het Elisabeth Center uitste-
kend presteren en dat daarmee de school uitstekend presteert, 
is inmiddels geen nieuws meer. Niettemin was het een verras-
sing toen de school op 14 februari jl. door het Ministerie van 
Onderwijs in Arusha werd uitgeroepen tot de beste school van 
het district. De onderscheiding werd in ontvangst genomen 
door het hoofd van de school, Zuster Regina Chibibi, en door 
leerlingen in triomftocht over het schoolterrein rondgedragen.
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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 Rome
Rome is meer dan de hoofdstad 
van Italië. Rome is een begrip; 
Rome is een ontmoetingsplaats 
van pelgrims uit de hele wereld.
Wanneer wij in 2000 met Palm-
pasen de pauselijke mis op het 
Sint Pietersplein bijwonen, laat 
dit een diepe indruk op ons 
achter.

                                            

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 onderhoudt nauw contact met de organisaties, volgt de resultaten van leerlingen, levert – zo nodig – een 
bijdrage in de operationele kosten van de scholen en het onderhoud van gebouwen en financiert noodzakelijke uitbreiding van de scholen.   
       

 

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 

Mbale, Uganda (CCP) – Technische school – Projectauto
Eind 2013 ontvingen wij een noodoproep van CCP. De projectauto, een Toyota pick-up truck, was na jaren-
lange trouwe dienst en vele duizenden kilometers over slechte tot zeer slechte wegen, in dermate slechte 
staat dat repareren niet meer rendabel was. De auto moest met spoed worden vervangen. De CCP project-
auto is onbetwist multifunctioneel. Hij doet niet alleen dienst als personenauto, maar ook als verhuis-, be-
stel- en vrachtwagen. De auto is voor de technische school onmisbaar waar het ophalen en afleveren be-
treft van materialen die nodig zijn voor de praktijklessen. Er volgde een bliksemactie met als resultaat: een 
nieuwe (gebruikte) Toyota Hilux! Totale aanschafprijs: € 18.000; bijdrage HBo Foundation: € 10.000.

http://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/bukoba-tanzania/
http://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/mbale-i-uganda/
http://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/arusha-i-tanzania/
http://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/bwoki-iii-tanzania/
http://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/bwoki-ii-tanzania/
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