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Actueel nieuws: Bouw actie! 

 

 

 

Nu de vakantietijd weer achter ons ligt gaan we er weer flink tegenaan!  

 

GAAN WIJ UIT ONS DAK? 
Ja, wanneer het dak en de interieurs van de 2 etages 

klaar zijn. Dit kost ± € 30.000, maar dankzij Uw hulp en 

Onze acties is de helft al opgehaald. Kijk wat met uw 

geld is gebeurd op de foto hiernaast! Het houten 

geraamte is al op het dak getimmerd en de nok met 

hout afgewerkt. Nu gaan we voor de 2e inzameling van 

€15.000 dat bestemd is voor het pannendak en de 

afwerking van lokalen. Uw gift wordt nog meer waard 

met de premie van Wilde Ganzen!  

Kunnen we eind dit jaar echt uit ons dak?  

Help ons om het waar te maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook vrijwilligers gevraagd voor: - denktankgroep; - benaderen van scholen; -hand en 

spandiensten, -af en toe auto transport;  

Gevraagd: - buitenlands/oud Nederlands (papier)geld i.s.m. Muntenactie.nl die Bokemei steunt; 

                    - Engelstalige kijk- en leesboeken.  
Reacties naar: info@bokemei.nl / 06-23929720 (Lea). 

   In deze nieuwsbrief 

 

• Nieuws uit Amsterdam  

-  actueel 

- giften acties / donaties  

 

• Nieuws uit Ghana  

-hoe gaat het op school?    

Vacatures  

 

Per direct gevraagd: 

 

1. Communicatie vrijwilliger 

2. Creatieve Web ontwikkelaar & Designer  
 

Mail voor informatie over taken en functiebeschrijving: info@bokemei.nl  
Bel voor extra toelichting Lea: 06-23929720 
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NIEUWS UIT AMSTERDAM : succesvolle acties  

 
Straatcollectes in Amsterdam en in Zeeland 

De buurtslager doet ook weer mee!     

Collecteren op de fiets in Zeeland 

De jaarlijkse straatcollectes in Amsterdam en Zeeland brachten 

bij elkaar maar liefst € 1.700,36 netto op. Het waren zonnige 

dagen en het was weer heel fijn om leuke gesprekken te 

voeren met zoveel mensen. Lea: “ Eerst zie je er tegenop, maar 

erna krijg je een fantastisch gevoel.” 

Poppenkast door Juanita in Buurtwerkkamer De Handreiking  

 

 

 

 

 

 

Juanita aan het oefenen                                enthousiast publiek  

 

Juanita speelde op 6 juli een poppenkast voorstelling over de 

spannende avonturen van de spin Anansi in Buurtwerkkamer 

De Handreiking in Amsterdam Z.O.  Mogelijk was het te warm 

om binnen te zijn, want de opkomst viel ondanks stevige 

promotie tegen. Het enthousiasme van kinderen en ouders was 

er niet minder om en er werd toch nog € 50 opgehaald.  

Bokemei Run Westerpark Amsterdam 

In juli organiseerde renner Bob Bock voor de 4e keer de 

Bokemei Run in het Amsterdamse Westerpark. Het was 

bloedheet, maar de 25 renners zetten hun beste beentje 

 

 

 

 

 

3 van de 6 winnaars met Bob 'Bokemei',vlnr: Lisenka, Tobias, Bob en Wim 

Gast column        

  
 Tiel Wibaut (95 jaar) 

 

U bent onze trouwste en oudste 

donateur, waarom bent u al 13 

jaar donateur van onze stichting?  

 

“Jullie enthousiasme was zo 

aanstekelijk, ik kon me er eerst niet 

veel van voorstellen, maar vond 

het een geweldige onderneming 

en dacht ik ga hen helpen. Ik heb 

een aantal goede doelen, maar 

jullie zijn een van de weinigen die 

ik blijf steunen. Bij anderen heb ik 

zoiets van nu heb ik het lang 

genoeg gedaan, ik hou er eens 

mee op. 

Het is fantastisch wat jullie hebben 

bereikt. Eerst was er alleen een 

stuk land waar een muur omheen 

moest en dat schoot niet zo hard 

op, vandaar mijn steun.  

Nu heb je laten zien wat er bereikt 

is en hoe ver het dak al is, 

ongelooflijk! Zo mooi dat Wilde 

Ganzen ook steeds meedoet.   

Ik vind het ook fijn voor Lea en 

Abbey dat het zo goed gaat. Lea 

is goed in sponsors aantrekken en 

acties verzinnen, ze sjouwt wat 

rond bij supermarkten om 

statiegeldbonnen op te halen. 

Abbey houdt toezicht op de bouw 

in Ghana en heeft veel contacten 

hier en daar. Het is jullie levensdoel 

geworden.* 

En dan zie je die vrolijke kinderen in 

hun keurige uniformen. Wat is een 

uniform toch goed, want je ziet het 

verschil niet zo tussen kinderen die 

het beter hebben en kinderen die 

geen mooie kleren kunnen kopen. 

Jullie hebben al veel bereikt en het 

eind komt nu in zicht.” 

 
*Noot red.: Dankzij Uw Support! 

 



 

voor en gaven niet op. 15 renners liepen het hele parcours uit en 6 meer dan de helft.  

Winnaars bij de heren: Nr.1 Tobias Lundgren (3.41.29), Nr. 2. Xavier Verbruggen (3.53.00) en Nr. 3. 

Wim Hogentoren (3.58.30).  

Winnaars bij de dames: Nr.1 Wilma Dierx (4.15.00), Nr. 2. Lisenka Beenders (4.19.55) en Nr.3. Ineke 

Scheffer(5.19.12).  

De opbrengst van 345 euro telde mee voor het dak. Veel dank aan Bob Bock, de renners en de 

6 vrijwilligers die hen vertroetelden. Het fotoalbum staat op Facebook.  

Donaties (juni-10 sept), totaal: € 325  
€150- E Visser/A vd Schaaf; € 25-GJ Kloosterman; € 70-W. Swart; € 80- MC vd Repe; € 40- Karateclub 

Musashi Bos en Lommer. Hartelijk welkom voor nieuwe donateur AWJ Mulder. Donaties werden besteed 

aan afbetaling schoolbus, c.q. voor de bouw van dak en voor kinderen die geen schoolgeld kunnen 

betalen.   

 

Donaties van organisaties en bedrijven, totaal: € 4.270 

- € 3.020 (jun-aug) tbv dak/interieur 1e/2e etage -’t Brinkie/ Muntenactie  

- € 1.000                  tbv dak/interieur 1e/2e etage - prot. Diakonie Zutphen. 

- €    250                 tbv dak/interieur 1e/2e etage - prot. Diakonie ‘s Gravenpolder/Baarland 

- € 1.500                  tbv inrichting klaslokalen 

 

Donaties van goederen/materialen: -speelgoed/keukenmachine/kleding -M de Ruiter/L. Boldewijn; 

kinderkleding (AWJ Mulder); sportmaterialen- mw. Ho Tham Kouie; puzzles en kleding – J. Ho.  
 

ALLEN HARTELIJK DANK! 

 

 

NIEUWS UIT GHANA 
 

De vakantie is weer voorbij en deze week start de werving en registratie van kinderen voor het 

nieuwe schoolseizoen. In Ghana komt dat heel langzaam op gang, veel ouders zijn in de 

vakantietijd her en der verspreid door hun werk en de kinderen moeten dan meehelpen. Vorig 

jaar deelden we cadeautjes uit voor de kinderen van ouders die op zich op tijd meldden. We 

hopen dat dit nu effect heeft! 

 

 

 

 

 

        Het onderwijsteam is er klaar voor!                          Een cadeautje als je je op tijd meldt  

 

               

  

  

 

  

                                       

                                                     Foto’s afsluiting van het seizoen 



 

Acties met kinderen 

Vraag de directeur/actiecoördinator van je 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, 

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:  
“Na de Bokemei Run heb ik maar één wedstrijd gelopen: de 100 km van Winschoten. Die werd voor de 

41e keer georganiseerd. De bedoeling is dat je als solo-loper 10x10 km door het centrum loopt. Ik had heel 

veel tijd in de training voor Winschoten gestoken, variërend van 140 tot 170 km per week en dat vier 

weken lang.  

Vaak werd er ook 2x per dag gelopen. Bijvoorbeeld ’s morgens om 6 uur loop je 20 

km op een nuchtere maag en ’s middags nog eens 35 km. Aan de training lag het 

dus niet. Toch ging het mis, omdat ik last kreeg van een lage rugpijn. Enkele dagen 

voor de race merkte ik dat al. Tijdens het lopen werd het steeds erger. Bij 40 km (en 

na 4 uur) had ik moeten stoppen. Na twee extra rondes, bij 60 km, besloot ik om er 

mee te stoppen. Jammer, maar dat hoort er ook bij. Soms gaat het niet en dat 

moet je dan kunnen accepteren. Er komen gelukkig nog meer wedstrijden en die 

100 km blijft voorlopig nog op mijn lijstje staan. Denk maar aan de Amsterdam 

Marathon op 16 oktober en 17 november een 24 uursloop in het Bislett-stadion in 

Oslo (indoor) samen met Tobias Lundgren, mijn Zweedse loopmaatje.” 

 

PS: De Zeeuwse Léonie Ton verbeterde het Nederlands record op de 100 km bij de Dames uit 2010 in een 

tijd van 8.22, 6 minuten sneller. En bij de Heren won er eindelijk na 27 jaar weer een Nederlander Pascal 

van Noorden in een tijd van 7.07.  

 

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

 

 

SPONSORS BOUW  

Muntenactie                                                                                                           
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