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ANBI 
 

 
 

Wij wensen u een inspirerend en liefdevol 2017. Dank voor uw support!   

 

Onze droom voor 2017 is….  
Dat we aan het eind van het jaar kunnen zeggen: het is gelukt,  

we zijn klaar met de bouw en inrichting van school en kenniscentrum,  

alle voorzieningen op het terrein functioneren en nog meer kinderen 

kunnen naar school!  

Het afgelopen jaar was een top jaar! Dankzij de acties voor en met Wilde Ganzen die velen van 

u steunden zit het dak erop! Hieraan hielpen ook mee Dr. Hofstee stichting, Muntenactie en 

andere anonieme donors. Wilde Ganzen  bezocht ons project en was verbaasd wat er al stond. 

Daarnaast vonden we ook sponsors die bereid zijn nog ontbrekende voorzieningen in de school 

en op het terrein te helpen realiseren. We bedanken onder meer de ASN foundation(€ 2.500) en 

AFAS (€ 10.000), naast de anderen die graag geven, maar onvermeld willen blijven. 

 

Wat is bereikt?  

Heel veel, want het dak zit er op!! We kunnen nog niet uit ons dak, want het is nog niet af. 

Momenteel wordt keihard gewerkt om ook de interieurs van de twee etages aan te pakken.  

Dat is nog een heel karwei, zoals u op de foto hieronder kunt zien.  

 

Ook wordt gewerkt om nog ontbrekende voorzieningen op peil te brengen, onder meer:  

Het afmaken, schilderen en inrichten van klaslokalen; het afbouwen/inrichten van lerarenkamer, 

vergaderruimtes en bibliotheek; opknappen en inrichten van praktijklokalen; opschilderen van 

het schoolgebouw; egalisatie van het schoolterrein en opknappen van buitenmuren; 

herinrichting en veilig maken van de speelplaats; opknappen van guest houses en logeerruimte 

voor leerkrachten die ver wonen; aanleg van buitenterras met overkapping; aanleg van een 

waterput en regenopvang installatie. Voor deze zaken is al aardig wat sponsoring gevonden. 

 

Wat is nog nodig?  

Support van leerlingen! 
Wij zoeken voor minimaal 1 jaar sponsoring van onze leerlingen, zodat 

voldoende schoolgeld betaald wordt om de school draaiend te houden. 

Hun familie is straatarm en betaalt maar heel weinig. Soms houden zij de 

kinderen thuis wanneer zij geen geld hebben. Dat is niet goed voor de 

ontwikkeling van de kinderen. Zij moeten werken en krijgen onregelmatig 

les. Er zijn gemiddeld zo’n 100-120 leerlingen. Per kind is € 138 per jaar nodig 

om alle kosten te dekken: personeelskosten, water, leermaterialen, elektra, 

benzine, onderhoud schoolbus en terrein. Met uw donatie betaalt u voor leermiddelen, een uniform, 

transport en een warme maaltijd. Hulp is nodig tot de school zelfvoorzienend is, hier wordt aan gewerkt. 

Helpt u mee donateurs in uw eigen netwerk te werven? Stuur deze nieuwsbrief dan door, dank!  

 

 In deze nieuwsbrief 

 

-actie Wilde Ganzen 

-actualiteiten 

-donaties  

-Mister Abbey, film 

-Toon de Muntenman 

-diverse acties    
 



NIEUWS IN AMSTERDAM  
1. Mister Abbey, documentaire over voorzitter Abbey 

Op zondagavond 22 januari wordt in Het Ketelhuis om 19 uur de 

documentaire 'Mister Abbey' vertoond. Filmmaker Nina Pieters volgde dhr. 

Abbey 6 jaar lang, terwijl hij zijn droom najaagt.  

Dit levert een boeiend en ontroerend portret op. 

In het voorprogramma ziet u een andere korte film van Nina over een 

groep vrouwen uit Geuzenveld die zij een jaar volgde tijdens  

hardlooptrainingen en voorbereidingen voor de Course Feminine in 

Casablanca. De meesten hadden nooit gesport of iets buiten het gezin 

gedaan. Humor en een liefdevolle blik op hun ontwikkeling. 

Datum:    22 januari 2017 om 19 uur (70 min.). 

Plaats:     Het Ketelhuis, Westerpark (Pazzanistraat 4, 1014 DB Amsterdam). 

Reserveren: www.ketelhuis.nl / Telefoon: 020-6840090. Ticket: € 5. 

 

2. Dank u Sinterklaasje! 

AH filialen Overtoom en Delflandplein 

in Amsterdam speelden samen met 

hun klanten voor Sinterklaas. Via de 

actie ‘Goedzak’ werden de kinderen 

van Bokemei overladen met zakken 

speelgoed! Namens onze kinderen 

bedanken we managers, personeel 

en gulle klanten voor hun goedheid! 

 

Donaties van particulieren (okt-15 dec), totaal: € 893,13 

€101,40-R.Bökkerink/ouders karateclub Musashi B&Lommer; I Barron- 

€7,48;€50-DW Spijker; €10-Susan/Ben;€120-Visscher-Blaakmeer (rep. 

Freek); €25-B.v.d. Scheur-verjaardagscadeau; €10-Taxi Fanny; €10-

Mira/Hay; € 50-reparatie/postz. Freek; € 250- E de Visser /A Schaaf;  

€ 30–fam. Joosen; € 80-W. Swart; € 25 - JW v d Geest; €40- A&A 

Nonnekes; €40-A. Mulder; € 75- W. Stolte; €71,73-busje slagerij Hoceima  

Nieuwe donateurs: A. Mulder en Daniel Karsten van harte welkom! 

Verkoop Marktplaats: €165. Donaties zijn besteed aan het 

schoolbudget, m.n. aan kinderen die (te) weinig schoolgeld kunnen 

betalen. ALLEN HARTELIJK DANK! 

 
Donaties van org./bedrijven voor dak en interieurs 1e/2e etage: totaal: 

€ 30.000, incl. giften particulieren. 

Dr. Hofstee stg- € 5.000; Wilde Ganzen-€10.000; t Brinkie/Muntenactie- €10.000; Prot. Diaconie Baarland /’s 

Gravenpolder - € 250; Diaconie Prot. Gemeente Zutphen- € 250  ALLEN HARTELIJK DANK!   
 

Donaties/toezegging org/bedrijven voor afbouw/inrichting van voorzieningen: ± € 50.000 Donaties 

goederen/materialen: Console BV: bureaustoel, vergadertafel, mobiele standaard;15 tafels en 80 stevige 

stapelstoelen(kerk Zutphen-Freek); 1 grote TV (Dali/Wibo); 3 dozen gereedschap(Paula), 

speelgoed, poppenhuis (Marjolijn); kinderkleding: Ghanese gemeenschap/Anita/Marion/Mira. 

HARTELIJK DANK! 

 

Hoe kun je shoppen en tegelijk aan Bokemei doneren?   
Omdat Bokemei bij de DoelShop geregistreerd 

is kun je èn gratis doneren aan Bokemei èn tegelijk 

shoppen bij de aangesloten webshops, zoals AH, BCC 

Bijenkorf, Bart Smit, Bol.com, Hema, Concertgebouw,  

Hans Anders, Intertoys, Leen Bakker, Webprint, OAD reizen, Xenos,  

Neckermann, Peter Langhout, Vliegtickets.nl, Wehkamp, Media Markt  

en nog veel meer!  Denk hierbij ook aan de overstap naar een nieuwe  

zorgverzekering! Registreer je bij www.doelshop.nl , kies stichting Bokemei  

als goed doel. Hierna kun je diverse web shops bezoeken voor een aankoop.  

   Wist u dat… 

- uw gift aan een ANBI 

   instelling zoals Bokemei  

   aftrekbaar is bij de 

   Belastingdienst ? 

               EN 
- totale belastingvrijstelling 

  geldt over schenking /  

  erfrecht/ legaten aan 

  een ANBI zoals Bokemei ? 

  www.belastingdienst.nl 

Gevraagd vrijwilligers: 
*creatieve 1000-poot die 
 flyers, brochures maakt;  
* filmpjes maakt/monteert;  
* regie website / facebook; 
Reageer:info@bokemei.nl   
      06-23929720 (Lea) 

 

http://www.doelshop.nl/
mailto:info@bokemei.nl


                                                

  

Acties op scholen 

Vraag de directeur of actie 

coördinator van de school mee te 

doen aan een actie voor Bokemei. 

We kunnen over het project 

vertellen, les geven, films vertonen, 

bijv. over een 15-jarig Ghanees 

meisje of over basisschool leerlingen. 

Vraag of Afrika /Ghana in het lesprogramma past.  

Tips actie: rommelmarkt, sponsorloop, zelfgemaakte spullen, etc.  
     

    Acties met supermarkten  

Diverse supermarkten werk(t)en mee aan 

onze actie om geld in te zamelen voor 

(afbetaling) van onze nieuwe schoolbus. 

Dankzij hen konden we al schoolmeubels 

en leermaterialen aanschaffen. We 

bedanken managers, medewerkers en 

gulle klanten van AH en Jumbo VAN HARTE voor hun onmisbare 

bijdrage aan deze actie!  

Actie: Help mee meer supermarkten te vinden! 

 

Sponsorlopen, Bob ‘Bokemei’ Bock:  
“In oktober liep ik twee marathons in Amsterdam 

(3.48.13) en de Brabant Marathon (3.47.09). Beiden 

waren best snel gelopen want mijn PR is 3.46.21 op 

de marathon. In november vertrokken Tobias, mijn 

Zweedse hardloopmaatje, en ik naar Noorwegen 

en namen deel aan de Bislett Indoor Challenge. Wij 

kozen voor de 24 uur, maar je kon ook 48 uur lopen 

op de 560 meter lange baan in de catacomben 

van het voormalig schaats- stadion in het centrum van Oslo. Ik had me 

voorgenomen om 180 km te lopen. Op 17 November startten we om 

10.00 uur met 116 deel nemers voor de 24 uur. Ik liep in het begin veel 

te hard en moest dat aan het eind met een knieblessure bekopen. 

Begon noodgedwongen veel eerder met wandelen dan ik wilde. Ook 

Tobias kampte met een blessure aan zijn lies. Het goede nieuws is dat 

het toch een tweede plaats opleverde in mijn leeftijdscategorie (M60) 

met ruim 163 km. Ook Tobias verdiende een medaille met 201 km. De 

sfeer was heel goed en we hebben weer een mooie ervaring achter 

de rug. De maand december is een rustige maand voor ons beiden. 

Inmiddels ben ik weer hersteld en loop zonder pijn aan de knie. Dit jaar 

heb ik voor het eerst driemaal aan een 24 uur loop meegedaan, weer 

één meer dan in voorgaande jaren. In totaal 14 wedstrijden in 2016. Ik wens alle lezers hele mooie dagen 

en een voorspoedig 2017. Actie: Doneer via 

www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei/  

 

SPONSORS BOUW                                                                                                        

                        

        

                                                                            

Muntenactie                                                  
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Column Toon Borst de Muntenman 

”Sinds eind jaren ’40 ben ik 

al met geld bezig. Op een zilveren 

professiefeest van mijn tante, Zuster 

Godefrida zie ik mij daar staan. Als zes 

jarig jochie met een wit toogje. Feest- 

gangers oproepend hun gulden bijdrage 

te leveren voor de missie in Afrika. 

Ook tijdens mijn Gymnasium jaren 

hielp ik de missieclub postzegels 

sorteren voor de paters Carmelieten die 

naar Brazilië gingen.   

 

Na mijn afstuderen in 1968 op de Kath. 

Theologische Hogeschool in A’dam 

vond men dat ik verder moest studeren. 

“Mij niet gezien“, dacht ik en zwaaide 

af naar het buurtwerk bij een woon- 

wagenkamp en daarna in Zuidoost.  

In 1984 verzamelde ik buitenlands geld 

voor kinderboerderij ’t Brinkie, die 

vanwege MKZ enkele maanden moest 

sluiten. Zo kon de exploitatie worden 

gegarandeerd. Vanaf 2005 de opbrengst 

gedeeld met verweggistan projecten op 

Sri Lanka, India en landen waar grote 

rampen plaatsvonden (Giro 555).  

Als 5e van het gezin, met 5 broers en 5 

zussen, toch logisch?  

 

Op de Noordermarkt kwam ene Lea 

vaak langs met vreemde muntjes. Na 

vereurotisering was dit voor BoKeMei. 

Toen wist ik al dat haar project in 

Ghana na India het grote sponsor 

project zou worden vanaf 2014. 

Inmiddels goed voor € 33.000. We gaan 

door tot de High School met praktijk 

scholing is afgerond. Ik ben dus tóch 

weer in Afrika! Zo is de Noordermarkt 

het middelpunt van de wereld: met 16 

kinderboerderijen hier, steun in Ghana, 

India en Brazilië. www.muntenactie.nl 
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