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NIEUWS UIT GHANA

De grote Finale komt dichterbij!
Dankzij giften van diverse sponsoren, onder wie de ASN foundation en anderen die niet
genoemd willen worden, is de afbouw van de school in een vergevorderd stadium. De tweede
etage is nagenoeg klaar, plafonds, kantelbare ramen en deuren zijn geplaatst, er komt alleen
nog een laag afwasbare verf op de muren. Nu de school zo goed als klaar is kunnen er meer
leerlingen geplaatst worden, de capaciteit is maar 1/3 bezet (130 kinderen). Maar het transport
ontbreekt. We zijn genoodzaakt weer een bus aan te schaffen voor alle kinderen die op
onderwijs wachten en opgehaald moeten worden!

2017: 2e etage

2018: 2e etage

bus overvol, ouders klagen…

Er werd buitenverlichting op alle etages aangebracht, zodat de oudere leerlingen hun examen
na schooltijd kunnen voorbereiden. Een grote hulp hierbij betekent de kersverse bibliotheek die
ingericht is en in gebruik.

buitenverlichting

bibliotheek

was voorzieningen

Drie 3 kleuterjuffen volgden een (gesponsorde) Montessori training en krijgen nu praktijk
begeleiding van Veroon Hertzberger, een Nederlandse Montessori trainer die Ghanese trainers in
het Montessori onderwijs traint. Zij leerden naast de principes van Montessori onderwijs om zelf
speelmaterialen te maken. Oudere leerlingen werden ingeschakeld om puzzeltjes te maken.

leerlingen tonen hun werk aan ouders

vloerbedekking in kleuterlokalen

buiten les

Dankzij sponsoring kon ook een begin worden gemaakt met de bouw van een bouw/timmer/
metaal werkplaats waar leerlingen straks in de praktijk kunnen oefenen. Er is rekening mee
gehouden dat er een etage op gebouwd kan worden, zodat meer ruimte ontstaat. Men is bezig
de andere praktijklokalen in te richten.

ijzer handmatig buigen

fundamenten moeten snel gedicht ivm de naderende regentijd!

Support van zeer arme leerlingen nodig!
Wij zoeken sponsoring voor onze leerlingen, zodat voldoende schoolgeld betaald wordt om
kostendekkend te werken. Hun families zijn straatarm en betalen te weinig. Soms houden zij de
kinderen thuis als zij geen geld hebben, dan moeten zij meewerken en krijgen onregelmatig les.
Niet goed voor hun ontwikkeling.
Er zijn nu ruim 130 leerlingen. Per kind is € 150 per jaar nodig om personeel,
water, leermaterialen, elektra, benzine, onderhoud van schoolbussen en
gebouwen te betalen. U betaalt voor leermiddelen, uniformen, transport
en een warme maaltijd. Support is nodig tot de school zelfvoorzienend is,
hieraan wordt hard gewerkt!
WORDT DONATEUR, alle beetjes helpen!

Schenken met belastingvoordeel
Geld doneren aan BOKEMEI is fiscaal aantrekkelijk, omdat onze stichting aangemerkt is als
algemeen nut beogende instelling (ANBI), een door de Belastingdienst erkend goed doel.
Eenmalige giften zijn ook fiscaal aftrekbaar
Als uw gift ligt tussen de 1 en 10% van uw verzamelinkomen (met een minimum bedrag van
€ 60) mag u uw gift aftrekken van de belasting.
Voordelen via een notariële akte
Wanneer u voor minimaal vijf jaar een bedrag vastlegt in een notariële akte dan is dit
aftrekbaar van uw inkomstenbelasting en u heeft er geen omkijken naar.
Schenken via een testament: erfstelling of legaat
Draagt u Bokemei een warm hart toe dan kunt u ons in uw testament opnemen. U betaalt
geen erfbelasting. Dit kan op twee manieren: via Erfstelling of via Legaat.
1) Erfstelling: U neemt Bokemei op in uw testament als (mede)erfgenaam. Bokemei ontvangt
dan een percentage van uw nalatenschap. U beslist zelf welk percentage dat is.
2) Legaat: u stelt vast welk geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk
grond of een aandelenportefeuille) u nalaat aan Bokemei.
Vraag advies aan uw notaris / www.notaris.nl / Notaristelefoon: 0900-3469393, 9-14 u, ma-vrij

NIEUWS UIT AMSTERDAM
Bokemei huldigt Toon de Muntenman alias Muntenactie.nl/kinderboerderij Brinkie
Muntenman en zijn acties zijn door het omzetten van Nederlands en buitenlands (oud en nieuw)
geld in euro’s hun gewicht in goud waard. Onze kids boffen enorm door de financiële hulp die
we al 4 jaar krijgen. In totaal is € 43.280 gedoneerd en besteed aan de afbouw van de school:
dak en ruwbouw van twee etages, samen met Wilde Ganzen en dr. Hofstee stichting. Namens
ons allemaal hartelijk dank! Dit bedankje komt ook in onze bibliotheek aan ' the wall of fame' te
hangen, tussen die van andere sponsoren! Als tegenprestatie helpt Bokemei regelmatig munten
sorteren, zodat het vele goede en onbetaalde werk van Toon (Amsterdammer van het jaar
2016) wat verlicht wordt. Graag gedaan Toon!

Ontvangen donaties (nov‘17 t/m 25 feb ’18)
Particulieren totaal: € 3.815,25
€ 70-anoniem; € 25- mw. Makkinga-Sonnenberg; € 100- fam. Visscher-Blaakmeer; € 220-collecte
ouderenmiddag Zutphen; € 80- Skolnik/Jager; € 25-JW v d Geest; € 25- mw. Tuinstra; € 40- mej. M. Nobel;
€ 40- fam. Nonnekes; € 167- JM Tighelaar; € 100- S. Koeman; € 250- fam. Pinkster-Kloosterman; € 200Diaconie prot. Gemeente Baarland/s Gravenpolder; € 1.500- dhr. Co Scheurer tbv promotie; € 20- dhr G
Bouwers; € 25- dhr. G Kloosterman; € 420- I. Barron; € 40- M de Ruiter; € 90- fam. Wallace-de Groote; € 20JG Ten Houten; € 50- fam. Inberg-Lambour; € 196,25- opbrengst presentatie F. Pennings in Wansveld; £100Mr. Tetteh(€112) Opbrengsten verkoop: € 50. ALLEN HARTELIJK DANK!
De donaties werden deels besteed aan het schoolbudget(kosten: € 1.500 per maand), m.n. voor kinderen
die (te) weinig schoolgeld kunnen betalen en bus reparaties. Het andere deel wordt gereserveerd voor
een nieuwe schoolbus.
Organisaties/bedrijven voor het afmaken van ontbrekende voorzieningen van school(terrein) en
praktijklokalen, totaal: € 35.450.
Muntenactie: € 4.045 (totaal gedoneerd in 2017: € 10.135)voor afbouw van de school (dak, 1 e /2e etage);
€ 5.000- ASN foundation voor plafonds, ramen/deuren 2e etage;
ALLEN HARTELIJK DANK!

Donaties goederen/materialen: - zomerkleding door kringloopwinkel JunJun, www.junjun.nl/
- winterkleding werd gedoneerd aan stichting Mensen in Nood.

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), resp. een nieuwe schoolbus. Dankzij hen
konden we jaren geleden 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:
Na de perikelen met de hoge bloeddruk in september 2017 ben ik weer goed hersteld.
Eind december waren er weer trainingsweken van 120 tot 130 km. Nu gaat het na een
hevige griep wat rustiger aan, d.w.z. 60 tot 70 km per week. Ik heb echter nog geen
wedstrijden gelopen dit jaar, daar komt binnenkort verandering in. Op 18 maart 2018
wil ik de Utrecht Science Park Marathon gaan lopen. Als dit goed bevalt wil ik voor dit
jaar op 160 marathons uitkomen. Dat komt neer op 8 wedstrijden voor 2018. Uiteraard
hoort daar ook de Bokemei Run Westerpark bij die gepland is op zondag 14 juli.”
Actie: Doneer via www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei/

SPONSORS BOUW

Stichting 1913
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SPONSORS VOORZIENINGEN

En vele anonieme sponsors!
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