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        ANBI 
Actueel: het dak moet erop! 

 

 

 

   In 2016 klaar? 

 

 

 

 

 

 

Onze droom voor 2016 is….  
De school afbouwen en sponsoren hiervoor vinden. Het dak moet erop en het interieur van twee 

etages afgemaakt. Stichting Bokemei bestaat volgend jaar 15 jaar. Wat zou een mooier cadeau 

zijn dan een afgebouwde school en hiermee een gestegen leerlingenaantal van 110 naar 350? 

Kosten: ± € 30.000. Om dit doel te bereiken is een nieuwe en ambitieuze actie gestart om het 

bestand van sympathisanten en particuliere donateurs flink te vergroten, zodat we echt kunnen 

focussen op het einddoel. Helpt U mee om nieuwe donateurs / sponsors / vrijwilligers in uw eigen 

netwerk te werven? Stuur dan deze nieuwsbrief door naar uw netwerk! Hartelijk dank! 

Sponsors of tips die tot de finale bouw leiden zijn van harte welkom, daar hebben we graag een 

beloning voor over!   

Hoe kun je shoppen en tegelijk aan Bokemei doneren?   

 

Omdat Bokemei bij Goede Doel Shop geregistreerd is kun je èn 

shoppen bij alle aangesloten webshops èn doneer je tegelijk gratis aan Bokemei! Mooier kunnen 

we het niet maken. Een greep uit de webshops:  

Albert Heijn, BCC, Bijenkorf, Bart Smit, Bol.com, Concertgebouw, Hans Anders, Intertoys, Hema, 

Leen Bakker, Media Markt, Neckermann, OAD reizen, Peter Langhout, Vliegtickets.nl , Wehkamp, 

Webprint, Xenos en vele andere.   

Hoe werkt het? 

Registreer je eerst bij www.goededoelshop.nl en kies dan stichting Bokemei als goed doel. 

Hierna kun je diverse web shops bezoeken waar je een aankoop wilt doen. Fijn als je meedoet! 

   In deze nieuwsbrief 

 

• Nieuws uit Amsterdam  

-  actueel 

- opbrengsten acties en 

   donaties  

 

• Nieuws uit Ghana  

- hoe gaat het bij  

  Bokemei?    

   Wist u dat… 

 

- uw gift aan een ANBI 

instelling zoals Bokemei 

aftrekbaar is bij de 

Belastingdienst? 

  

- ook geldt een algehele 

belastingvrijstelling over 

schenking / erfrecht/ 

legaten t.b.v. een ANBI?   

www.belastingdienst.nl 

https://www.facebook.com/Bokemei/photos/a.515127685200070.1073741828.464358040277035/1015184925194341/?type=3
http://www.goededoelshop.nl/


NIEUWS UIT AMSTERDAM  
 

Donaties van particulieren (dec-feb), totaal: € 1.237,40 (€ 20- M. von Tilzer; € 25 – P. Stegeman; € 200– 

E de Visser/A Schaafsma; € 32,40- collectebus slagerij Hoceima; € 40 - A&A Nonnekes; € 50 - M. 

Wibaut; € 75 – fam. W Stolte; € 100 – M. Wiener /MAL Hermans-; € 80 - Al/Susan Wallace-Groote; € 200- 

Martha/Jo Pinkster–Kloosterman; € 50 - JA Ten Cate- Holtslag; € 50 – mw. Tuinstra; € 100 - A Valstar; € 50 -J. 

Langeveld-Westeneng; € 5 p.m – G. Bouwers; € 15 -JG Ten Houten; € 20- W. Swart; € 50 – Ineke/Jan 

Kloosterman; € 50- fam. Inberg-Lambour); € 25- mw. Makkinga- Sonnenberg.  

De donaties werden besteed voor afbetaling van de schoolbus en voor kinderen die geen schoolgeld 

kunnen betalen.  ALLEN HARTELIJK DANK! 

 

Donaties van organisaties en bedrijven, totaal: € 2.105 

-€ 1.000 voor aanleg waterput- Solidariteitsfonds Keizersgracht Kerk A’dam 

-€ 1.105 (jan/feb)voor bouwkosten1e/2e etage - ’t Brinkie / Muntenactie.nl. (Totaal in 2015: € 10.000).  

- € 5.000 voor dak - Dr. Hofstee stichting (toezegging).  ALLEN HARTELIJK DANK! 

 

Donaties van goederen/materialen:   

- lesmaterialen en speelgoed voor de kleuters (rechts);   

 - veel kleding - Ghanese gemeenschap (in vat links) 

  HARTELIJK DANK! 

  

 
Presentatie Solidariteitsfonds 

Bokemei ontving vorig jaar van het Solidariteitsfonds Keizersgrachtkerk (KGK) een gift van € 1.200 

voor de schoolbus en een gift van € 1.000 voor de aanleg van een waterput. 

 

Reiny van Twillert, voorzitter Solidariteitsfonds KGK (links)                      Lea Kloosterman, secr. stg Bokemei 

 

Boven ziet u foto’s van de heerlijke en gezellige Ghanese maaltijd waarin stichting Bokemei 

uitleg gaf over alle activiteiten, het reilen en zeilen op de school en besteding van de giften.  

 

                                                           Voor U op de foto!            



NIEUWS UIT GHANA                                                                    

Bezoek aan de school 
- Gert Muller, van de 

voormalige stichting 

Change4Africa en Ecare ICT 

programma’s , wiens stichting 

25 computers doneerde via 

Politie Zaanstreek Waterland:  
“Het was een mooie ervaring 

om de Bokemei School te 

bezoeken, Abbey bezig te zien en te horen vertellen over 

zijn levenswerk.  

Er is veel gedaan en er moet nog veel gedaan worden, 

maar de focus is er naar het einddoel. Fantastisch om 

dat met eigen ogen en oren te zien en te horen. Een 

indrukwekkende en hartverwarmende ervaring. Vertel dat 

Abbey en al degenen die daar bezig zijn. Groeten,Gert“ 

 

- Sanne Douma, ervaring met kleine kinderen hier en 

in  Ghana:  
“ik was net bij de school, wauw, wat een groot terrein 

en wat kun je er veel van maken! 

Erg geschikt ook om te proberen inkomsten voor de 

school te krijgen, bijvoorbeeld door verkoop van eten en een 

kapsalon, er is niets van dit alles is in de buurt. Tips voor de 

kleuterschool laat ik je nog weten. Sanne. 

 

- Veroon Herzberger (trainer Montessori onderwijs): “Ik zou het 
erg leuk vinden om een samenwerking 

te beginnen en te zien of we een 

begin kunnen maken met een 

Montessori klas! Alles beetje bij 

beetje, in kleine stappen. Eerst 

maar eens zien of het de school wat 

lijkt, of we vertrouwen in elkaar 

krijgen.het team is erg enthousiast, 

het begin is er!”  

 

Netwerken met lokale Chiefs, jeugdorganisaties en bevolking. 

Hieronder foto’s van de kerstviering in LA, ontmoetingsplaats 

voor bevolking en lokale autoriteiten, waar voorzitter Abbey 

een van de eregasten was.  

  

 

 

 

 

 

 

Gevraagd vrijwilligers voor:  

 

- sponsorwerving; -denktankgroep; -onderhoud website/social media (o.a. facebook, twitter); 

- benaderen van scholen; -hand en spandiensten, -af en toe auto transport.  

  Verder: 

- buitenlands/oud Nederlands (papier)geld t.b.v. Muntenactie.nl die ons financieel steunt;  

zomerkleding, schoolmaterialen, Engelstalige kijk- en leesboeken.  
Reactie naar: info@bokemei.nl / 06-23929720 (Lea). 

Column Ghana         

   voorzitter Abbey:  
“Na een half jaar Ghana is het  

ook weer fijn om hier te zijn. Het is 

daar altijd een drukke periode van 

o.a. supervisie, advisering over 

allerlei zaken en netwerken met 

Chiefs en jeugd organisaties in de 

omgeving.  

 

Heel tevreden ben ik over het 

huidige schoolteam dat goed 

functioneert, bruikbare ideeën en 

initiatieven vertoont. Samen met 

de kinderen is veel werk verzet om 

het schoolterrein mooier te maken 

door het opruimen van bouwafval 

en de aanleg van schooltuinen. 

Uitvoering van ideeën gaat hen 

niet snel genoeg, omdat wij nog 

steeds moeten schipperen met 

een beperkt budget en stijgende 

kosten. Onze prioriteit ligt bij het 

afbouwen van de school. Hierna  

worden alle lokalen opgefrist.  

 

Kinderen, ouders en leerkrachten, 

allemaal zijn zij blij met de school. 

Ghana kampt economisch met 

een hoge inflatie, die de ouders 

van onze kinderen dubbel treffen. 

Het blijft moeilijk om schoolgeld te 

innen.  

 

Toch doet Ghana haar best, zij 

investeert veel in infrastructuur. 

Wegennetten zijn verbeterd, 

watertekorten grotendeels 

teruggedrongen en elektriciteit 

uitval getackeld door bouw van 

nieuwe centrales. Ook komen er 

steeds meer volksverzekeringen. 

We hopen dat de hele bevolking 

kan delen in welvaart en welzijn.                                    

mailto:info@bokemei.nl


 

 

 

  Acties op scholen  

Vraag de directeur/actiecoördinator van een school mee te doen aan 

een actie voor Bokemei. We kunnen over het project vertellen, les geven, 

films vertonen, bijvoorbeeld over een 15-jarig Ghanees meisje of over 

basisschool leerlingen. Vraag of het onderwerp Afrika /Ghana in het 

lesprogramma past. Tips actie: rommelmarkt, sponsorloop, statiegeld, 

verkoop zelfgemaakte spullen, etc.  
     

    Acties met supermarkten  

 

Diverse supermarkten werken mee aan onze actie om geld in te zamelen 

voor een nieuwe schoolbus. Dankzij hen konden we eerder onder meer 

schoolmeubels laten maken door de lokale timmerman. We bedanken 

managers, medewerkers en gulle klanten VAN HARTE voor hun onmisbare 

bijdrage aan deze actie! Actie: Help mee meer supermarkten te vinden! 

 

Sponsorlopen, Bob ‘Bokemei’ Bock:  
 

“Het loopjaar begon met de Dutch Coast Ultra Run By Night op 22 januari. Dat was 

een afstand van 50 km, die 's avonds om 10.30 startte vanuit Den Helder. Eindpunt 

was Castricum, dit werd door mij afgelegd in 5.39. De tweede loop was de Louis 

Persoons Marathon in Genk, net over de Belgische grens. Dat ging ook aardig snel in 

3.51. Dit jaar ligt het accent meer op trainen dan op wedstrijden lopen. In 2015 liep ik 

ruim 4300 km’s en 19 wedstrijden. Ik ben net begonnen aan een trainingsweek van 

100-120 km per week, dus fors meer dan in 2015, waar het rond de 80 km per week 

lag. Reden is de 24 uursloop op 23 april 2016 in Dortmund. Samen met een aantal 

lopers van Hardloopgroep Westerpark probeer ik daar mijn oude record van 162,5 km te verbeteren op 

de 24 uur.  

Zeer benieuwd hoe het zal gaan Actie: Doneer via www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei 

 

 

 

 

SPONSORS BOUW  

                                                                                                          

                        

  

         

     Muntenactie  

 
                                                     Stichting 1913 
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