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NIEUWS UIT GHANA 
 

Onze droom voor 2017 lijkt uit te komen!  
We hadden als wensen dat eind dit jaar de bouw en inrichting van 

school en kenniscentrum klaar zijn, alle voorzieningen op het terrein functioneren en nog meer 

kinderen naar school kunnen. 

Dankzij onze trouwe sponsoren Wilde Ganzen, Dr. Hofstee stichting, stichting 1913 en 

Muntenactie hebben we een dak op de school en is de afbouw van de twee etages bijna 

klaar. Qua bouw moeten nog de buitenmuren worden gestukadoord, plafonds op de 2e etage 

aangebracht, vloeren op de 1e etage afgewerkt, deuren bij de 1e en 2e etage aangebracht en 

een noodtrap worden aangelegd. 

 

         
   

                                1 jaar geleden                                                                              nu 

 

Omdat we naast de afbouw ook sponsors bereid vonden de nog ontbrekende voorzieningen in 

de school en op het terrein te realiseren is er ook op dit gebied al veel gebeurd. Dankzij een gift 

van € 2.500 van ASN foundation staat er nu een prachtig overdekt terras, waar de kinderen 

kunnen eten en dat als zitplaats kan dienen voor het publiek bij (school)evenementen. Op de 

muren wordt nog bordenverf geschilderd, zodat de kinderen er in de pauze op kunnen tekenen.  

Andere sponsoren, onder wie het solidariteitsfonds KGK, betaalden mee aan de boorkosten van 

een waterbron, zodat er nu water is! Aan een complete watervoorziening wordt nog gewerkt.  

 

 
waterbron aangeboord                                     overdekt terras aangelegd                              praktijklokalen opgeknapt 
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Met de diverse giften kunnen leermaterialen worden 

aangeschaft en 10 leerlingen voor 1 jaar ondersteund. 

Klaslokalen werden geschilderd, extra schoolborden en 

schoolbanken gemaakt en uniformmaterialen aangeschaft. 

Praktijklokalen in het kenniscentrum werden verbouwd, 

opgeknapt en aan de buitenkant geschilderd. Logeer 

ruimtes voor gasten en leerkrachten die ver weg wonen 

werden opgeknapt en binnen en buiten geschilderd.  
 

 

klaslokalen geschilderd                           logeer ruimtes opgeknapt   

 

Last but not least werd het grootste deel van het 

schoolterrein geëgaliseerd en bestraat met zelf gemaakte 

bakstenen, zodat er nu een echt schoolplein is. Kinderen en 

leerkrachten zijn hier enorm blij mee, want hiermee is een 

eind gekomen aan alle jaren dat het schoolterrein meer op 

een bouwplaats leek dan op dan speelplaats.  

 

      
                          

 

 

 

 

 

                           schoolplein egalisatie en bestrating 

 

Wat moet er nog gebeuren?  

Vier van de vijf praktijklokalen voor de JHS leerlingen 

moeten nog worden ingericht: science lab, naai atelier, 

bouw/timmer/metaal werkplaats en catering. Nu is alleen 

de computer ruimte klaar en in gebruik. Ook de bibliotheek 

ruimte moet nog gebruiksklaar worden gemaakt en 

ingericht. Tot slot moet het schoolgebouw worden 

geschilderd, de buitenmuren opgeknapt en de speelplaats  

heringericht en veilig worden gemaakt.  

 

Wat is het meest 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 kan maar weinig 

betalen. Soms houden zij zelfs de kinderen thuis wanneer zij geen geld 

hebben. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van de kinderen.  

Zij moeten vaak werken en krijgen onregelmatig les. Er zijn gemiddeld 

zo’n 100 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.  

Tot de school zelfvoorzienend is hebben we support nodig. 
 

   Column           
 

Freek Pennings  

   
technisch adviseur Bokemei 
                                      
Ervaringen tijdens mijn bezoek aan 

Bokemei Ghana van 1-28 februari 2017  

 

“Het is bijna anderhalf jaar geleden dat 

ik onze school in Ghana bezocht. Heel 

veel vorderingen zijn gemaakt met de 

bouw van de school. Er zit een dak op en 

alles kan nu droog blijven.  

Het is dan ook te danken aan onze 

sponsoren dat we geld hadden om de 

school te kunnen afbouwen. Er moet 

natuurlijk nog veel gebeuren, want 

afwerken vergt meestal veel tijd. Maar 

als we de school af hebben is het denk ik 

de mooiste school van Ghana! 

 

Veel bewondering heb ik voor Abbey, 

onze voorzitter. Hij regelt en organiseert 

het werk met de werklieden, zodat alles 

goed en ordelijk verloopt. Ook is zijn 

vooruitziende blik bijzonder. Hij is met 

het heden bezig, maar zijn hoofd is 

tegelijkertijd op de toekomst gericht om 

te bedenken hoe we straks geld moeten 

genereren om de school zelfstandig te 

maken. 

 

Ik hield mij vooral bezig met foto’s en 

films maken en maten opnemen voor  

schetsen van de gebouwen. Het is de 

bedoeling om van de hele locatie een 3-

dimensionale tekening te maken. Iemand 

uit Zutphen bood aan om hier veel vrije 

tijd in te steken om dit te realiseren. Het 

is erg belangrijk om mensen en instelling 

en die ons geholpen hebben te laten zien 

wat tot stand kwam. We kopen  zoveel 

mogelijk lokaal materialen in en huren 

lokale mensen om al het werk te doen.” 



NIEUWS UIT AMSTERDAM 
 
   

 

 

 

 

 

 
(deel van) bestuur en kerngroep  

 

Actie agenda 

1. 27 april    - Koningsdag in het Westerpark 

2.   9 juli       - Bokemei Run in het Westerpark 

3. 10-15 juli - Straatcollecte in Amsterdam (vrijwilligers gevraagd voor 2 uur collecteren!) 
 

Ontvangen donaties  

Particulieren (15 dec-15 april), totaal: € 1.065 

€ 20 -JG Ten Houten; € 25 - P Stegeman; € 50 - Ineke/Jan Kloosterman; € 250 - Martha/Jo Pinkster-

Kloosterman; € 90 - Susan / Al Wallace; € 400 - anoniem; € 150- Dali/Wibo (schoolmaterialen/ 

party weeskinderen); € 100 – Riet/Theo Engelen (muur borden); € 15 - A. Abdi; € 65- R.Bökkerink 

/ouders karateclub Musashi Bos&Lommer/Amsterdam. 
De meeste donaties werden besteed aan het schoolbudget, m.n. aan kinderen die (te) weinig schoolgeld 

kunnen betalen. ALLEN HARTELIJK DANK! 

 
Organisaties/bedrijven voor het verder afmaken van ontbrekende voorzieningen: totaal: € 20.300 

Muntenactie: € 1.500; Anonieme giften: € 18.800 voor realisatie van voorzieningen. ALLEN HARTELIJK DANK!   
 

Donaties goederen/materialen: Susan/Al: 1 naaimachine; Console BV: metalen bureau/tafel 

onderstellen en A3 kopieerpapier.  HARTELIJK DANK! 

 

 

Kraam verkoop/giften (film Mister Abbey): € 112,50 
 
 

 

 

 

 

 

Rob Nab-Console BV en Lea (Bokemei) 

 
 
Documentaire Mister Abbey goed ontvangen! 

 
 
                                                               

 

 

 

 

 

 

Vraaggesprek met Nina Pieters 

 

Op 22 januari werd in Het Ketelhuis in Amsterdam de documentaire 'Mister Abbey' vertoond. Filmmaker 
Nina Pieters volgde voorzitter Abbey 6 jaar lang, terwijl hij zijn (Bokemei) droom najaagt. 
Er kwam heel wat publiek op af, de grote zaal was bijna vol, en de film werd enthousiast ontvangen. Ook 
de voorfilm ‘Vrouwen van Geuzenveld’ viel in de smaak over een groep vrouwen uit Amsterdam die zich 
aan het voorbereiden zijn om te gaan hardlopen in de Course Feminine in Casablanca.  
De documentaire ‘Mister Abbey’ is inmiddels op YouTube te zien: tik ‘Mister Abbey’ in. 



      

  

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:  

“ Heb dit jaar alweer vijf wedstrijden gelopen. In januari begon het met de Dutch 

Coast Ultra Run. Ik besloot om maar eens voor de 75 km te kiezen in plaats van de 

gebruikelijke 50 km. Dat ging goed ook al was het 25 km meer. ’s Nachts om 22.00 uur 

op 26 januari vertrokken we van Den Helder naar IJmuiden met een tussenstop in 

Castricum. Het was niet extreem koud maar er lag wel ijs op de dijk bij Petten. 

Tweemaal onderuit gegaan, dat hoort er bij. Bij Hargen nog een keer door het ijs 

gezakt en toen snel naar Castricum voor een hele kort pauze. In IJmuiden kwam ik 

aan na tien uur lopen en toen nog met de bus naar huis. Daarna volgde een 

wedstrijden in Roden, een zes uur loop in Stein, de marathon van Utrecht en als laatste de eerste 

marathon van Amstelveen. Vorig week zou ik ook nog met de Rotterdam Marathon meedoen maar daar 

stak een pittige griep een stokje voor. Als alles naar wens verloopt wordt de Bokemei Run, op 9 juli, mijn 

150e wedstrijd van een marathon of meer. Weer een nieuwe mijlpaal. Groet, Bob 

Actie: Doneer via www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei/  

 

SPONSORS BOUW  
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   En vele andere sponsors!                                                                            
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