Bokemei nieuwsbrief zomer 2016
Actueel nieuws: Actie met Wilde Ganzen!

ANBI

In deze nieuwsbrief
• Nieuws uit Amsterdam
- actueel
- giften acties / donaties
• Nieuws uit Ghana
-hoe gaat het op school?

WIJ GAAN UIT ONS DAK..
….wanneer het dak erop zit en het interieur van 2 etages
afgemaakt is (kosten: ± € 30.000). Gelukkig doet Wilde
Ganzen ook weer mee. Wanneer wij ± € 20.000 ophalen,
leggen zij er € ± 10.000 bij. Uw giften worden dus meer waard!
Inmiddels komen er al giften binnen, zie bij donaties, maar..
we zijn er nog niet.
In juli houden we acties via de Amsterdamse straatcollecte
van 4 t/m 9 juli en de Bokemei Run op 10 juli.
Help mee nieuwe donateurs / sponsors te werven en vrijwilligers voor de straatcollecte.
Stuur deze nieuwsbrief door! Hartelijk dank!

NIEUWS UIT AMSTERDAM
Straatcollecte in Amsterdam van 4 t/m 9 juli: DOE JIJ OOK MEE?

De jaarlijkse straatcollecte in Amsterdam brengt veel
op (in 2015: € 1.162,58). Dit jaar halen we geld op voor
het dak van de Bokemei int. School, i.s.m. Wilde
Ganzen.
Dus: hoe meer vrijwilligers, hoe meer opbrengst! Twee
uur van je tijd is al genoeg. Je kunt ook een bus
neerzetten bij winkels waar je vaak komt, of bij
vrienden, collega’s en familie. DOE MEE!
info@bokemei.nl of bel: 06 23929720 (Lea).

Poppenkast op woensdag 6 juli in Amsterdam Z.O.
Op woensdag 6 juli speelt Juanita 3 keer dezelfde poppenkast
voorstelling over de spannende avonturen van de
spin Anansi. Plaats: Buurtwerkkamer De Handreiking,
Haardstee 15, Amsterdam Z.O. Keuze uit: 13.30,15.00
of 16.30 u. Kosten: € 2,50 inclusief drankje en koekje.
Aanmelden: tel. 0623929720 (Lea) of tel. 0627291853
(Juanita)of info@bokemei.nl
Entree storten op: NL 41 INGB 000 943 5539 t.n.v.
stichting Bokemei, vermeld tijd en naam van het
kind. Opbrengst: voor het dak i.s.m. Wilde Ganzen.

Inschrijving Bokemei Run (10 juli) is gestart!
Op zondag 10 juli 2016 wordt in het Amsterdamse Westerpark
voor de 4e keer de Bokemei Run gehouden van 11.00 tot 17.00 u
(tijdslimiet is max. 6 uur).
Het is een kleinschalige loop met maximaal 30 deelnemers. Het
parcours van 4,34 km is
verhard en wordt 10 keer
afgelegd, in totaal 43,4 km. De
telling vindt handmatig plaats
door vrijwilligers van stichting
Bokemei. Zij nemen ook de
verzorging op zich. Het kan erg
warm zijn in juli, dus neem een
bidon mee, die je bij kunt
vullen. Start en verzorgingspost
is tegenover natuurspeeltuin
‘Het Woeste Westen’ in het
Westerpark, zie http://www.woestewesten.nl/over/bereikbaarheid.

De opbrengst telt mee voor de actie met Wilde Ganzen.
Inschrijving
Deelname kost € 12,50 bij voorinschrijving (tot en met 6 juli). Er
kunnen max. 30 deelnemers meedoen en er is alleen een
voorinschrijving! Dus wees er snel bij, meldt je nu aan!
Download het aanmeldingsformulier op www.bokemei.nl, vul het
in en mail het naar: info@bokemei.nl ,cc bob55@upcmail.nl
Donaties (mrt-juni), totaal: € 2.244,50
€ 7- RJM Burgers-;€ 50–RCF Gerretsen; €40–transportgift Ko; €450 - E de
Visser/A Schaafsma; € 100-J v.d. Pijl; € 40-verjaardag gift; € 50–W. Swart;
€ 130-M.Wibaut; €1.000-schilderijenverkoop Lea; € 200- DJ/Rina
Kloosterman; Noy- € 20; €7,50- M.Verkerk; €150-Wibo/Dali (weeskinderen). Hartelijk welkom nieuwe donateurs: G Bouwers en fam. Den
Held. 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: € 7.230
- € 2.230(mrt-mei) tbv dak/interieur 1e/2e etage -’t Brinkie/ Muntenactie
- € 5.000
tbv dak/interieur 1e/2e etage- Dr. Hofstee stichting.

Donaties van goederen/materialen
- deur accessoires - F. Pennings; speelgoed; kleding (Ghanese
gemeenschap) ALLEN HARTELIJK DANK!

Gast column Ghana

Veroon Hertzberger (midden):
“ De helft van het jaar woon en
werk ik in Ghana. Ik geef les op
een Montessori teacher training en
probeer hier en daar peuter
leidsters te ondersteunen bij het
‘vernieuwen’ van hun onderwijs.
Begin dit jaar kwam ik in contact
met Abbey en Lea en bracht een
eerste bezoek aan de Bokemei int.
school. Ik kreeg een rondleiding op
het schoolterrein en voelde me
meteen thuis: een school in
opbouw, een droom in opbouw.
Aan de manier waarop de
kinderen hun leerkrachten
benaderden, blij, open en een
vrijheid die je weinig ziet op
Ghanese scholen, wist ik dat dit
een bijzondere plek kan worden.
Een groot nog af te bouwen
schoolgebouw, twee keukens,
verschillende bijgebouwen die
allen de potentie uitstralen om
samen een ideale werkgemeenschap voor de veelal arme
buurtbewoners te vormen. Ik zou
graag een bijdrage leveren om
ook het onderwijs verder te helpen
ontwikkelen, zodat kansen van de
kinderen vergroot worden en ze
opgroeien tot zelfstandige,
ondernemende, zichzelf
respecterende leden van de
gemeenschap. Er is geld nodig.
Geld om een dak op de school te
zetten, geld om minimale
verbeteringen in de leeromgeving
te kunnen realiseren, geld om een
droom werkelijkheid te laten
worden. Ik kijk ernaar uit om aan
de slag te gaan!“

NIEUWS UIT GHANA
Het gaat goed met de kinderen, alleen leidde een lichte verhoging van het schoolgeld tot problemen bij de ouders. Hierop werd de oorspronkelijke bijdrage weer hersteld. Verder loopt het.
Vrijwilligers gevraagd voor: collecte 4 t/m 9 juli (heb jij 2 uur de tijd)?
- sponsorwerving; -denktankgroep; -onderhoud website/social media (o.a. facebook, twitter);
- benaderen van scholen; -hand en spandiensten, -af en toe auto transport; - buitenlands/oud

Nederlands (papier)geld i.s.m. Muntenactie.nl die Bokemei steunt; Eng. kijk- en leesboeken.
Reactie naar: info@bokemei.nl / 06-23929720 (Lea).

Acties op scholen
Vraag de directeur/actiecoördinator van een 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, statiegeld,
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:
“De 24 uursloop in Iserlohn(Seilersee)bij Dortmund bleek een zware
uitdaging. Na 20 uur lopen kreeg ik het koud en had geen trek in
eten. Het was na 134 km en 1725 hoogtemeter wel genoeg, elke ronde
was het 23 meter klimmen en s nachts was het 0 graden! Na een ontbijt
in de kantine met van onze lopers werd ik langzamerhand weer warm. De
andere Westerpark lopers deden het goed, we gingen met 7 prijzen naar
huis en ik werd 2e in mijn leeftijdscategorie! Na dit avontuur
schreef ik me toch weer in voor de 24 uur ronde van Steenbergen op 21
en 22 mei 2016. Samen met de hardloopmaatjes met wie ik in Duitsland
liep: Wilma Dierx, die de het hele weekend marathon liep en Tobias Lundgren, die me
op zondag assisteerde. Het begintempo was laag, dus ik begon te versnellen, soms
boven de 12 km per uur. Omdat ik bijna 1,5 uur op kop liep kreeg ik de bijnaam 'Man
van het eerste uur’. Hierna was het wijzer om rustiger te lopen, de eerste 100 liep
ik in iets meer dan 12 uur. ‘S morgens hadden we niet gevaarlijke onweersbuien. Ik
zocht een plekje vlakbij de verzorgingstent om te schuilen en me te verkleden. Daar
ontdekte ik drie blaren die door EHBO’ers doorgeprikt werden en toen kon ik weer
verder. Nog zo’n 5 uur te gaan. Tobias meldde dat ik best een vette PR kon lopen.
Mijn lichaam wilde op dat moment liever een rustiger tempo, maar de geest wou meer.
Ik moest dus nog flink aan de bak om boven de 170 uit te komen, maar het was het
waard. Uiteindelijk werd ik 7e Nederlander en 2e in mijn leeftijdscategorie Masters
60 met 171.900 km. Ruim tien kilometer meer dan vorig jaar in Steenbergen. In
November ga ik voor de derde keer een 24 uur lopen in Oslo, samen met Tobias
Lundgren. Kijken wat op die indoorbaan mogelijk is.
Actie: Doneer via www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei

SPONSORS BOUW
Muntenactie
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