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NIEUWS UIT GHANA - VAKANTIE !!!!!

Allereerst wensen we U een fijne vakantietijd toe en hopen dat de rust nieuwe inspiratie en
energie mag brengen. En de thuisblijvers wensen wij een mooie zomer!
Ook in Ghana vierden kinderen en leerkrachten de laatste schooldagen met leuke en leerzame
schoolreisjes voor jonge en oudere kinderen, de foto’s spreken voor zich!

met de schoolbus naar het strand!

jongeren bezoeken kunst en ambacht ateliers

geschiedenis les

toekomstige president?

tractortje spelen

de leerkrachten genieten mee!

Nu er geen kinderen op school zijn wordt hard gewerkt om achterstallig onderhoud en andere
klussen aan te pakken. Annelies en Leen Louisse uit Zeeland komen deze zomer meehelpen met
(schilder)klusjes. De leerkrachten leggen in de vakantie huisbezoeken af en bezoeken families
van nieuwe kinderen, want half september begint het schoolseizoen weer.

NIEUWS UIT AMSTERDAM
Zinderende Bokemei Run!

Column
Mohammed Barron

medeoprichter Bokemei

Mijn bezoek aan Ghana
Onder een zonnige hemel werd 9 juli werd voor de 5e keer
de Bokemei Run gehouden in het Westerpark. De Run is
een initiatief van Bob Bokemei Bock die dit jaar zijn 150e
marathon liep en hiervoor gehuldigd werd! Dankzij zijn
lobby liepen 20 renners uit de lopers-, marathon en
ultrawereld het pittige parcours van 43,4 km, in 10 rondes.
Door 16 deelnemers werd dit helemaal gelopen. De
opbrengst van ± € 400 is bestemd voor onze school.
Winnaars heren: Tobias Lundgren, Harold van Kersen en Marco Groot.

Winnaars dames: Lisenka Beenders, Iris Vromans en Emily Luijbregts

Een fotoalbum staat op onze facebookpagina.
Mooie opbrengst straatcollecte Amsterdam

Onvermoeibaar!

Slagerij El Hoceima is weer van de partij!

“ Van 27 juni tot 25 juli was ik in
Ghana om de vorderingen van
stichting Bokemei te zien.
Mijn broer Abbey wilde dat zo graag
en ik heb er totaal geen spijt van.
Ten eerste zijn de Ghanezen erg
vriendelijke en aardige mensen.
Maar de manier hoe Abbey daar te
werk gaat heeft mijn respect voor
hem nog meer vergroot. Ik vond hem
al een bijzondere man, vandaar onze
lange vriendschap. Trouwens het hele
team doet daar erg goed hun best.
Schoolhoofd mw. Christiane is een
geduldige vrouw en de rest van het
team ook. Kokkin Charlotte kan
bijzonder goed koken, elke dag heeft
zij een heerlijke maaltijd voor de
kinderen en het personeel.
Dus wat ik de donateurs wil zeggen:
bedankt voor jullie steun, maar doe er
alstublieft een schepje bovenop. Want
hoe Abbey te werk gaat dat kunnen
wij echt niet missen. Ook heb ik het
Bokemei landje met eigen ogen
gezien, echt hoop voor de toekomst.
Verder een paar Chiefs ontmoet, die
erg trots zijn op Abbey en vol lof.
Hier in Nederland is het Bokemei
team de motor. Met ondersteuning
van donateurs en sponsors, de
Muntenman, de hardlopers,
vrijwilligers en vele anderen. Ik heb
er vertrouwen in dat de tijd komt dat
er geen ondersteuning meer nodig is
en ze zelfstandig de school runnen.”

De jaarlijkse straatcollecte was ondanks het kleine aantal
collectanten weer zeer succesvol. Maar liefst € 1.604,11 werd van 10-15 juli opgehaald. We
bedanken alle gulle gevers die persoonlijk of via de giro doneerden. Veel dank voor alle
collectanten met hun onvermoeibare inzet! De opbrengst is bestemd voor leermiddelen op
onze school.

Ontvangen donaties
Particulieren (15 april-31 juli), totaal: € 2.137
€ 26 - Idris Barron; € 100- Suzan en Hans v.d. Weg; € 5 -Thapaliya Koirala (karateclub Musashi B& L-Roland);
€ 130-anoniem; € 40-reparatiegift Freek; € 10 – M. Nobel (Bo); € 25- G. Buter; € 30 – A. Makkinga; € 450 –
opbrengst verjaardag Coby/Freek Pennings; € 60- Skolnik /Jager (gift Hugo, karateles Musashi) € 25- E de
Visser/AM Schaaf; € 1.125- Tineke en Otto Wijers, opbrengst 40-jarig huwelijksfeest; € 5 - mw. VA Adjetey;
€10 – M. Nobel (Bo); € 50- Anneke/ Adri Nonnekes; € 46- via Geef Gratis. De meeste donaties werden
besteed aan het schoolbudget (kosten: € 1.300 per maand), m.n. aan kinderen die (te) weinig schoolgeld
kunnen betalen. ALLEN HARTELIJK DANK!
Organisaties/bedrijven voor afmaken van ontbrekende voorzieningen: totaal: € 12.428
€ 2.570 - Muntenactie; € 138 – stg Rotblat (tbv 10 leerlingen); € 2.500 – Stg. De Zutphense H.A.N.D. (tbv
noodtrap/stukadoren muren; € 100 - Royal Africa Travel; € 7.120 - Anonieme giften (o.a. tbv meubilair JHS)
ALLEN HARTELIJK DANK!

Donaties goederen/materialen: speelgoed/(kinder)kleding- A. Mulder/ Fam. Joosen. HARTELIJK DANK!

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:

“De Bokemei Run op 9 juli was mijn 150e wedstrijd van een marathon. Weer een nieuwe
mijlpaal!
Actie: Doneer via www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei/

SPONSOREN

MUNTENACTIE

en anderen die anoniem willen blijven!
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