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HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

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

In januari 2004 schreef ik de eerste nieuwsbrief voor de op 21 ok-
tober 2003 opgerichte stichting Hans van Bokkem Foundation. 
Directe aanleiding voor het oprichten van de stichting was het plot-
seling overlijden van Hans bij een tragisch verkeersongeval. 
Hoe kon enige zin worden gegeven aan een gebeurtenis die vol-
slagen zinloos was? In mijn ogen zou dit alleen mogelijk zijn door 
de naam van Hans te laten voortleven op een manier waarop hijzelf 
trots zou zijn: kansloze kinderen in Afrika helpen ontsnappen uit de 
vicieuze cirkel van uitzichtloosheid en armoede door hen een kans 
te geven om zichzelf te ontwikkelen, door hen selfsupporting te 
maken. Dit zou alleen mogelijk zijn door hen te onderwijzen.
Sinds de jaren dat Hans en ik in Afrika woonden en werkten was er 
voor ons geen twijfel meer dat onderwijs de enige uitweg was om 
kinderen in onderontwikkelde landen een betere toekomst te 
bieden.
Ik startte een zoektocht naar de mogelijkheden om scholen op te 
zetten in Tanzania en Uganda en had het voorrecht om in contact 
te komen met organisaties die al jarenlang ter plaatse werkzaam 
waren onder de kansarme jongeren van de samenleving.

In Partage Tanzania, het Christian Childcare Programme, Sibubiso 
en de Zusters Onder de Bogen, vond ik partnerorganisaties met een 
gelijke denkwijze en plan van aanpak als die van de Hans van 
Bokkem Foundation.
Partage Tanzania, in 1990 opgericht door de uit Frankrijk afkom-
stige Philippe Krynen, en het in 1980 door Nederlanders opgerichte 
Christian Childcare Programme, hebben in de loop der jaren al vele 
duizenden (wees)kinderen en jonge mensen op weg geholpen naar 
een hoopvolle toekomst. Het Sibusiso centrum, opgericht door het 
Nederlandse echtpaar Henk en Atty Hammer, is gericht op de 
ontwikkeling van en aandacht voor kinderen met een verstandelijke 
beperking. Uniek in Tanzania; een zegen voor de kinderen. 
De bouw van de school van het Elisabeth Center betekende een 
ommekeer voor de kinderen van Kolila village, waar kinderen 
voorheen in het geheel verstoken waren van onderwijs.
De samenwerking met de plaatselijke partnerorganisaties is door 
ons ervaren als zeer waardevol en inspirerend. Het is onze wens en 
onze intentie om deze samenwerking nog vele jaren voort te 
zetten. 

                                                                               

                                                                                    

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. 

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
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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.
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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.

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 
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Nieuws van de scholen – nalatenschap

Het is met pijn in mijn hart dat ik vandaag de laatste nieuwsbrief 
voor de Hans van Bokkem Foundation schrijf. Dit betekent niet dat 
de mij zo dierbare Hans van Bokkem Foundation ophoudt te 
bestaan. Het betekent wél dat er binnen de stichting 
veranderingen noodzakelijk zijn geworden sinds ik word gecon-
fronteerd met gezondheidsproblemen. 
Nieuw bestuur Als gevolg van mijn ziekte heb ik het voorzitter-
schap van de stichting eind december 2019 overgedragen aan 
mijn jongste zus Heleen Luyt. Per diezelfde datum zijn de functies 
van penningmeester en secretaris overgedragen aan respectieve-
lijk Paul Wessels en Ilse Mulder.
Ik ben ontzettend blij met het nieuwe bestuur. De bestuursleden 
hebben Hans goed gekend en ik ben ervan overtuigd dat zij de 
stichting zullen voortzetten en leiden overeenkomstig de geest en 
levensvisie van Hans.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al bericht dat een van onze trouwe sponsors onze stichting op zeer royale wijze heeft bedacht in haar 
nalatenschap. Hiermee hebben wij lang gekoesterde dromen kunnen waarmaken voor onder meer het Christian Childcare Programme in 
Uganda en Partage Tanzania in Tanzania.

Christian Chilcare Programme (Uganda)

Fondsenwerving stopt In overleg met het nieuwe bestuur van de 
stichting is besloten dat de stichting stopt met het werven van fonds-
en ten behoeve van de projecten in Tanzania en Uganda. Desondanks 
zullen wij de projecten financieel blijven steunen zoals dit voorheen 
het geval was, echter met financiële middelen die uitsluitend privé 
worden gedragen.  Indien u een doorlopende automatische incasso 
aan ons hebt afgegeven, zal deze door ons worden stopgezet. Indien 
u een doorlopende automatische incasso aan uw bank hebt verstrekt, 
vragen wij u uw bank te verzoeken om deze stop te zetten.
Oprechte dank Met zeer veel dankbaarheid kijk ik terug op hetgeen 
onze stichting de afgelopen jaren, dankzij uw hulp en inzet,  heeft 
kunnen bereiken. Ik ben u daar zeer erkentelijk voor, evenals de vele 
kinderen in Afrika die onze stichting de afgelopen jaren een hoopvolle 
toekomst heeft kunnen bieden. 
Met dankbare groet en u alle goeds toewensend,            Anneke Luyt 

Projectauto Groot was de 
vreugde toen een nieuwe 
projectauto kon worden aan-
geschaft. Afrikaanse wegen 
vergen veel van auto's, maar 
met deze goede en betrouw-
bare auto, kan CCP wel weer 
even vooruit.

Sportveld  In Afrika is voetbal onbetwist de populairste sport. Toen CCP de 
mogelijkheid werd geboden een eigen sportveld aan te schaffen, was er 
blijdschap alom. Volgens lokaal gebruik werd de aankoop in het bijzijn van de 
notaris contant voldaan. Het veld in kwestie was begroeid met bomen, die 
inmiddels door de voormalige eigenaar zijn gerooid. Verdere bewerking van 
de grond moet worden uitgesteld tot de droge tijd aanbreekt.

veld 

Jongenshostel  Ook voor Partage Tanzania kon een 
droom worden waargemaakt: een jongenshostel in 
Bwoki. De jongens die het Vocational Training Center 
bezoeken hoeven niet langer onderdak te zoeken in 
de naburige dorpen, maar krijgen hun eigen slaap-
verblijf bij de school. Daarnaast konden wij ook 
Partage verblijden met een nieuwe projectauto.

Partage Tanzania (Tanzania)

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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