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NIEUWS UIT GHANA

School officieel geopend!
Op 15 september 2018 vond met veel tamtam en luisterrijke optredens van kinderen en
leerkrachten de feestelijke opening plaats van de Bokemei international school. Een mijlpaal, nu
het schoolgebouw klaar is en de school de officiële status bezit. Maar liefst 10 mensen uit
Nederland waren overgekomen om het feest mee te maken en te helpen om details af te
maken. Ook de ouders, ouderraad en een afgevaardigde uit het onderwijs waren erbij.
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.

delegatie uit Nederland

prachtige optredens

wie wil een stukje taart?

daar moet op gedanst worden!

Schoolhoofd Ms. Laryea:

“We zijn dankbaar dat God ons ook dit jaar weer gezegend heeft.
De officiële registratie van de school bracht enorm veel werk met zich mee. De
schoolpopulatie bestaat nu uit 179 leerlingen met goed gekwalificeerde docenten.
Onze Junior High School (J.H.S) eindejaar studenten deden mee aan de nationale examens (B.E.C.E) en
we kwamen uit op een slagingspercentage van 90%! Dat valt op en maakt dat wij de eerste keuze school
zijn voor de bevolking van LA en omgeving.
Mijn doel voor de school is te streven naar goed ontwikkelde en rekenkundig onderlegde studenten die de
digitale technologie beheersen en zelfsturend worden. Met een grotere keuze aan leerstof, leermethoden en
studietempo, waar Bokemei Nederland voor gezorgd heeft. Ik droom van een school waar studenten de
autonomie krijgen om zichzelf uit te dagen en risico’s nemen, om samen te werken, samen te creëren en
kritisch te denken en leerervaringen opdoen die relevant zijn voor de echte wereld.
Als zodanig erkent mijn Droomschool elke student met de waardigheid en het respect dat ze verdienen en
bieden we hen inspraak en studentenorganisaties. De school ondersteunt kinderen om jonge volwassenen te
worden die toegang hebben tot allerlei mogelijkheden en kansen grijpen. Om uit te groeien tot bewogen,
integere mensen met morele kracht, die de juiste beslissingen nemen.”
Symbolische sleutel overdracht
Op het openingsfeest overhandigde stichting Bokemei Nederland (Lea)
symbolisch een sleutel aan de Bokemei foundation in Ghana (Abbey).
Kan Ghana het nu helemaal zelf overnemen?
Neen, nog niet, maar hier wordt hard aan gewerkt, lees verder.
Waar staan we nu?
Nu de school is afgebouwd en het onderwijs voortvarend loopt staan we voor de uitdaging om
het kenniscentrum met praktijkwerkplaatsen op het schoolterrein verder te ontwikkelen.
We creëren een grotere
plek voor de praktijk dan
gewoon is in Ghana.
Praktijkonderwijs start pas
op HBO niveau. Voor JHS
studenten bestaan alleen
theorielessen. Dit willen wij
anders doen.
Onze praktijkwerkplaatsen zijn nog in de opstartfase. Leerlingen van Basisschool en Junior High
School volgden al computer, catering en naailessen. Het is de bedoeling dat het kenniscentrum
later een buurtfunctie krijgt waar jongeren en volwassenen uit de omliggende buurten (erkende)
scholingsprogramma’s kunnen volgen.
Het kan een broedplaats worden waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Nieuwe
vaardigheden geleerd en waar wordt geexperimenteerd met nieuwe producten en bedrijfjes.
Op termijn kan dit winstgevend worden en schoolcomplex en kenniscentrum financieren.

De Vliegende Meubelmakers komen ons Kenniscentrum volgend jaar versterken!
De Vliegende Meubelmakers bieden op verzoek praktische en vrijwillige hulp aan projecten in
ontwikkelingslanden. De meubelmakers zijn zowel aankomend als ervaren. Bokemei heef hen
gevraagd om samen met enkele jongeren van de school en/of uit de buurt aan de slag te
gaan met het ontwikkelen van een nieuwe schoolmeubel (tafel en stoel). Dit wordt voor de
oudere leerlingen van de school gebruikt en kan later verkocht worden. De Vliegende
Meubelmakers die naar dit project toe gaan, zullen hun kennis over het maken van meubels
delen met een kleine groep jongeren en een vakdocent. Er zullen ook activiteiten
georganiseerd worden om elkaars culturen beter te leren kennen en te ervaren. Alles wordt ter
plaatse gemaakt met behulp van lokale leveranciers. Zij wisselen hun kennis over
verschillende technieken en materialen uit zodat de mensen daarna zelf aan de slag kunnen.
We hopen hiermee later een meubelwerkplaats te ontwikkelen waarmee de school kan
produceren en verkopen. Zij komen zomer 2019 naar Ghana. Iedereen die handig is met hout is
welkom om mee te vliegen. Zaterdag 1 december is er een voorlichting van 10-11 uur op het
HMC in Amsterdam. Mail voor meer informatie naar info@vliegendemeubelmakers.nl
Extra schoolbus in zicht!
Dankzij giften van diverse sponsoren, onder wie Muntenactie, kerken uit Amsterdam, Zutphen en
Zeeland, naast andere instellingen die niet genoemd willen worden, kon al een extra bus
worden gereserveerd. Een maatje groter dan de huidige schoolbus. De nieuwe bus zal worden
aangepast: ramen erin gezaagd, opklapbare stoelen, opnieuw gespoten en belettering erop.

nieuwe XXL bus

huidige XL bus

Aan het woord enkele Bokemei gasten die Ghana bezochten:
Trudi, bestuurslid Bokemei:
“In Ghana heb ik een fantastische tijd doorgebracht met de Bokemeiers! We hebben genoten van de mensen, het
land en de vele hoogtepunten, zoals het openingsfeest van de school.
Met veel plezier heb ik samen met Lea gewerkt aan de muurschilderingen. ‘n Geweldig
weekend doorgebracht in Aburi en Afrikaanse kunstmarkt en botanische tuin bezocht.
Vreselijk gelachen om de ‘trotro’s’, de kleine OV busjes. Wanneer de conducteur met
wuivende armgebaren uit het raampje hangt en afroept waar zij naar toe gaan, bijv. de
cirkel route van de stad: SEK SEK SEK SEK! En naar het centrum van Accra: KRA
KRA KRA! Wanneer het koud en donker is zal ik er nog graag aan terugdenken!
Freek Pennings, technisch adviseur Bokemei:
“Door persoonlijke omstandigheden kon ik niet samen met Lea en Roland afreizen. Gelukkig kon ik bij de officiële
opening zijn en daar was ik heel blij mee. Dat was een mooie belevenis! Geweldig om te zien hoe de leerkrachten de
kinderen voorbereidden om ons tijdens de opening te vermaken. Heel fijn om hen
allemaal weer te ontmoeten. De school heeft weer veel vorderingen gemaakt in het
betrekken van de leerlingen bij alles wat op school gebeurt. Bijna on-Afrikaans.
Verder heb ik technische problemen opgelost waar ze geen kaas van hebben gegeten.
Alle toiletten zijn hersteld, kranen vastgezet en afvoeren vernieuwd. De borden met
de mooie tekeningen van Trudi en Lea opgehangen. Abbey zag in de laatste week een
mooie en degelijke bus, die ik uitprobeerde en heel geschikt was om tot schoolbus om
te bouwen. De dag van ons vertrek reserveerden we de bus en hopen dat de financiën
gauw rondkomen. De aanpassingen brengen ook werk mee voor de lokale bevolking.”

Support van zeer arme leerlingen blijft nodig!
Wij zoeken sponsoring voor leerlingen die onvoldoende schoolgeld kunnen betalen. Hun families
zijn straatarm en betalen te weinig. Soms houden zij de
kinderen thuis als er geen geld is. Dan moeten zij meewerken
en krijgen onregelmatig les. Dat is niet goed voor hun
ontwikkeling. Er zijn nu ruim 150 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
Opening van de school ook in Amsterdam gevierd
De opening van de school en het 15-jarig jubileum werd bescheiden gevierd met 55
genodigden die heel veel voor Bokemei betekenen.
Ontvangen donaties (periode 1 juli t/m 1nov 2018)
In verband met de privacy wetgeving kunnen we alleen
namen publiceren van degene die toestemming gaven.

Particulieren totaal: € 4.112,50
Donaties werden deels besteed aan het schoolbudget
(kosten: € 1.500 p.m., m.n. voor kinderen die (te) weinig
schoolgeld betalen, voor bus reparaties en voor een nieuwe
schoolbus. HARTELIJK DANK!
Vaste donateurs: € 900 (€ 300 p.m). HARTELIJK DANK!
Schoolbus, totaal: € 30.050. Muntenactie: € 8.090 (aanvulling salarissen/extra schoolbus). VEEL DANK!

Donaties materialen: naaispullen, gereedschap/zaagmachine(Inna/Henk),lijmklemmen (Toon), off set
machines UMS) en schoolspullen (buurman Trudi). VEEL 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), 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 Bokemei Run 2018 maakte ik privé een moeilijke periode door. Er volgde een
verhuizing naar een tijdelijk adres voor de periode van één jaar. Dus ik kan alle hulp
gebruiken om zo snel mogelijk een nieuwe woning te vinden in Amsterdam.
In september nodigden mijn hardloopmaatjes Tobias Lundgren en Moma Marabou mij
uit mee te gaan naar de Coalminers' Trail (een ultraloop in Genk, België) en naar
Winschoten om daar 50 km te lopen. Dat was een weekendje weg; beide heren gingen
voor de 100 km en ik voor de 50 km. Tot mijn grote verbazing liep ik daar een persoonlijk record van
4.53.24. Het oude record op de 50 km stamde uit 2013: 35 seconden langzamer. Ook werd ik eerste bij de
M60 en de M65 categorie en kreeg een naturaprijs mee van een banketbakkerij uit Winschoten plus een
mooi beeldje van een hardloper. Ook heb ik dit jaar weer aan de Dam tot damloop meegedaan in een vrij
goede tijd: 1.20.22. Vorig jaar was dat 1.23.56. Op 6 oktober was de laatste: de 6 uur van de Sri Chinmoy
in het Amsterdamse Bos. Het komend weekend staat in het teken van de Amsterdam Marathon, die ik voor
de 10e keer loop”. Actie: Doneer via www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei/
SPONSORS BOUW
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SPONSORS VOORZIENINGEN

Anonieme sponsoren!
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