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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

In april 2018 ontvingen wij bericht dat onze stichting, tezamen met  
vier andere goededoelenorganisaties, erfgenaam is van een nalaten-
schap. Dit ongekend edelmoedige gebaar van een trouwe sponsor 
heeft ons blij verrast en stemt ons tot grote dankbaarheid.
Ook waren wij blij verrast toen een collega van Hans besloot af te 
zien van een afscheidscadeau bij zijn pensionering en in plaats daar- 
van collega’s vroeg een gift over te maken aan onze stichting. Dit 
gebeurde en wel met gulle hand. Collega’s van Hans: dank jullie wel!
 

In Tanzania blijft president Magufuli voor opschudding zorgen. Er is 
weinig over van de hooggespannen verwachtingen die overheersten 
ten tijde van zijn aantreden in november 2015; onder de plaatselijke 
bevolking heeft de hoop plaats gemaakt voor teleurstelling en angst. 
Magufuli lijkt alleen nog vertrouwen te hebben in zichzelf; overleg 
en tegenspraak duldt hij niet. In februari veroordeelde de EU acties 
van de regering Magufuli vanwege ”recente incidenten die de 

Christian Childcare Programme – Mbale (Uganda) – Technische School  

democratische waarden en rechten van de Tanzanianen bedreigen”. 
Het Amerikaanse USAID, dat zich onder meer inzet voor vrijheid van 
meningsuiting en mensenrechten, stelt dat er sprake is van ”een 
democratisch verval” in Tanzania. De situatie in Tanzania is een 
reden temeer om ons te blijven inzetten voor onderwijs; kennis is 
immers de basis om een nieuwe, zelfverzekerde en mondige 
generatie te doen opstaan. Zij zullen waardevolle burgers zijn in een 
land met toekomst. 

Ondanks ambtelijke obstakels draaien de scholen goed als voorheen, 
dankzij de bevlogen inzet van de plaatselijke organisaties en dankzij 
de steun die wij ook gedurende 2018 van u mochten ontvangen. 

Mede namens de overige bestuursleden van de Hans van Bokkem 
Foundation dank ik u voor uw onmisbare steun en wens ik u allen 
een voorspoedig en gezegend 2019 toe.                                          
                                                             Anneke Luyt (voorzitter) 

Sportfaciliteiten Dankzij de erfenis kan een grote droom van CCP worden waargemaakt: een eigen sportveld. Daar wordt al heel lang 
over gesproken, maar meer dan dat was, financieel gezien, niet mogelijk. Daar komt nu verandering in en CCP Uganda oriënteert zich op 
het moment op stukken grond die te koop worden aangeboden, waarbij prijs en ligging van het perceel uiteraard van groot belang zijn. 
Naast de aankoop van grond moet ook rekening worden gehouden met de bouw van basisfaciliteiten: sanitair en kleedhokjes, terwijl het 
perceel ook van een omheining zal moeten worden voorzien. 
CCP is zeer verguld met het fantastische vooruitzicht om over een eigen sportveld te kunnen beschikken. Ook voor de school is een eigen 
sportveld van grote betekenis. Niet alleen voor de eigen leerlingen en het aanzien van de school, maar ook voor andere sportliefhebbers. 
Een sportveld biedt de mogelijkheid om wedstrijden en toernooien te organiseren!    
Voetballen is in Afrika onbetwist volkssport nummer één. Er is niet veel voor nodig.
Eigenlijk is alleen een bal essentieel. En zelfs wanneer een echte bal ontbreekt, is er
nog geen probleem. In Afrika wordt een bal zelf gemaakt en wel van bananenblad.
Erg lang gaat zo’n bal niet mee, maar gelukkig zijn er bananenbomen in overvloed.
Sport speelt een belangrijke rol bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jonge
mensen. Sport verbindt, sport geeft zelfvertrouwen, sport verbroedert, sport is samen-
werken, sport weerhoudt kinderen ervan om – vaak uit verveling – hun heil elders te
zoeken en verkeerde keuzes te maken. Redenen genoeg om de droom van CCP waar
te maken.
Operationele kosten en Studiefonds Een nieuw door de overheid opgesteld curriculum (leerplan) heeft CCP genoodzaakt een aantal 
extra docenten aan te trekken. Deze onvoorziene uitgaven, alsmede de alsmaar stijgende prijzen van trainingsmateriaal en leermiddelen, 
veroorzaken een overschrijding van het budget. Voor 2018 is CCP geconfronteerd met een exploitatietekort van € 10.000. Voorlopig heeft 
onze stichting € 5.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast zal een bedrag van € 6.800 worden gestort in het  studiefonds, het fonds dat in een 
bijdrage voorziet van de studiekosten van getalenteerde leerlingen uit zeer arme gezinnen. 

 

                                                      In 2015 pleitte Zuster Regina Chibibi, het toenmalige hoofd van de school van het Elisabeth Center, er-   
                                                    voor om de bij de school in dienst zijnde 19-jarige math teacher, Joseph Malenge, een studiebeurs te     
                                                    verlenen. Naar haar zeggen was Joseph enorm ambitieus en getalenteerd, maar had wegens familie-     
                                                    omstandigheden geen kans gekregen om door te leren. Omdat Joseph slechts 4 jaar (in plaats van 6      
                                                    jaar) middelbare school had doorlopen, zou hij eerst een basisjaar moeten volgen om te kunnen wor-     
                                                    den toegelaten tot de universiteit. Een vervolgstudie om zijn B/Sc te halen zou 3 jaar duren. Wij stem-   
                                                    den in met Zuster Regina Chibibi’s voorstel, op voorwaarden dat Joseph zou blijven lesgeven op de        
                                                    school van het EC en dat hij eveneens zijn taken als assistent van de boekhou-
                                                    der van de school zou blijven uitoefenen. Dit bleek
                                                    gelukkig mogelijk aan de Open Universiteit van Tan-
                                                    zania in Arusha. Inmiddels zijn drie jaar verstreken
                                                    en Joseph is begonnen aan zijn vierde (en laatste)
                                                    studiejaar. Alle voorgaande jaren heeft hij glansrijk
                                                    doorlopen en zijn enthousiasme om voor de klas te 
                                                    staan en zijn leerlingen te inspireren en motiveren 
                                                    hebben er geenszins onder geleden, integendeel. 
                                                    Joseph is een fantastisch voorbeeld voor velen.
                                                           

Zusters Onder de Bogen – Kolila (Tanzania) – Basisschool – Studiebeurs 
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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 middel van onderwijs 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 

               

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

Gedurende 2004-2010 heeft de Hans van Bokkem Foundation de bouw van zes scholen en een hostel gefinancierd in Tanzania en Uganda. 
Leerlingen behoren tot de kansarmsten binnen de samenleving. Het werk van de stichting is er thans op gericht de scholen dusdanig te 
steunen dat kwaliteit van onderwijs wordt gewaarborgd. In overleg met de plaatselijke partnerorganisaties draagt de stichting zo nodig bij in 
operationele kosten en onderhoud en financiert aanvullende bouwwerkzaamheden c.q. uitbreiding van de scholen, watervoorziening enz.

 

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

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 
kansarmsten 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 

Hans en humor

Voor een grapje is 
Hans wel te vinden. 
Vooral in landen waar 
Hans’ rijzige gestalte 
bekijks trekt, zijn 
belangstellende om-
standers niet moeilijk 
te vinden.

[►][►]

Partage Tanzania – Bwoki Vocational Training Center (Bwoki VTC) en TTC Bukoba

Nieuws van de scholen (vervolg) 

Voor de beroepsopleidingen in Bwoki heeft Partage voor 2019 een aanvraag ingediend voor € 25.522. De aanvraag betreft de inkoop van 
de voor de opleidingen benodigde verbruiksmaterialen, de aanschaf/vervanging van gereedschap en apparatuur, salariskosten van de 
coördinator Bwoki VTC en starter kits  voor afstuderende leerlingen.  
Voor het TTC in Bukoba ontvingen wij een aanvraag voor € 5.420. Het grootste gedeelte hiervan is bestemd voor de verbouw van een be-
staande ruimte tot workshop, het restant voor schoolbenodigdheden. Jacqueline Mwombeki, hoofd van het TTC, is zeer tevreden over het 
aantal aanmeldingen van leerlingen die een Montessori kleuteronderwijs opleiding aan het TTC willen volgen. In tegenstelling tot het begin 
melden zich nu ook mannelijke kandidaten aan. Het is opmerkelijk dat het niveau van de leerlingen hoger ligt dan voorheen.     

https://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/bukoba-tanzania-opleidingscentrum-voor-montessori-kleuteronderwijs-en-kleuterschool/
https://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/mbale-uganda-technische-school/
https://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/arusha-tz-school-voor-verstandelijk-gehandicapte-kinderen/
https://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/bwoki-tanzania-hostel/
https://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/bwoki-tanzania-technische-school/
https://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/bwoki-tanzania-vormingscentrum-voor-meisjes-en-kleuterschool/
https://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/kolila-tanzania-kleuterschool-en-lagere-school/
https://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/arusha-tz-school-voor-verstandelijk-gehandicapte-kinderen/
https://hansvanbokkem.nl/projecten/gerealiseerde-projecten/arusha-tz-school-voor-verstandelijk-gehandicapte-kinderen/
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