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Nieuwsbrief  februari 2014 

Nieuws uit Nederland 

 
1. Benefiet kerstdiner swingt! 

 

Alles bruiste tijdens het benefiet Kerstdiner op 2e kerstdag waar ruim 45 mensen aanwezig waren.    
                      

 

 

 

 

        swingend  gospel koor                                 gezellig dineren                                Afrikaanse dans uitproberen 

 

Bijzondere optredens van Nadja Filtzer (www.nadjazzda.com) en het 'All saints gospel choir'. De 

Afrikaanse zangeres/danseres Marian verleidde velen om een Afrikaanse dans uit te proberen. 

Tijdens het diner werden nieuwe contacten gelegd, een Biodanza van Nikki uitgeprobeerd en het 

nieuwste filmpje vertoond over de positieve ontwikkelingen bij de Bokemei international school.  

Wim Veenendaal van Stichting Anansi vertelde over hun interessante project in Ghana.  

De opbrengst van het diner was ruim 300 euro. We bedanken gasten, performers, vrijwilligers en 

winkeliers voor hun support en bijdrage aan het succes.  

2. Acties 

Voorlichting in Zutphen 

Op uitnodiging van Freek Pennings, onze technisch adviseur in 

Zutphen, bezochten we op diaconale zondag zijn kerkgemeenschap.  

Na een warm welkom en een kort interview gaven we na de dienst 

een presentatie tijdens de koffie, er werden veel vragen gesteld.   

Ook verkochten we voor € 75 aan sieraden en andere snuisterijen.  

In april wordt een collecte gehouden voor Bokemei. Hun ZWO 

commissie bekijkt of zij met het waterprobleem kunnen helpen. 

Muntenactie 

Bokemei is vanaf 2014 een van de drie projecten die door de 

muntenactie wordt gesteund.  De muntenactie verzamelt 

buitenlandse munten en papiergeld , maar ook Nederlandse oude 

bankbiljetten. De opbrengst voor Bokemei zal worden besteed aan 

voortgezet (praktijk) onderwijs voor jongeren die op straat rond 

hangen. Na de opleiding worden zij begeleid naar werk. 

Lever buitenlands geld in bij inzamelingspunten, of koop buitenlands 

geld als je op vakantie of werk naar het buitenland gaat. Voor meer 

informatie kijk op www.muntenactie.nl 
  ‘Muntenman’ Toon Borst in actie            



Actiekalender 

Hier volgen enkele actie data, zet ze vast in de agenda! Meedoen?  Mail info@@bokemei.nl  

Maart 

Zondag 23 maart: Bokemei doet mee aan de Afrika maand, ‘De kracht van Afrika’, in het Gast-huis, 

Arie Biemondtstraat 103, Amsterdam. Thema: ‘Onverwacht Ghana’, van 17-21 uur met Afrikaans 

eten, muziek, dans, quiz, en andere activiteiten. Meer informatie volgt op website en facebook.  

April 

Zaterdag 26 april: Bokemei viert Koningsdag in het Westerpark, samen met de jongeren muziekgroep 

van Volta. Bokemei  beheert een kraam met 2e hands kleding en andere spullen.  

Juni 

9 t/m 14 juni: Collecteweek in Amsterdam, vrijwilligers gevraagd om 2 uurtjes te collecteren. 

Juli 

Zondag 27 juli: Bokemei Run Westerpark , georganiseerd door Bob ‘Bokemei’ Bock i.s.m. Bokemei.  

3. Nieuw filmpje op onze website en facebook 

Een recent en kort filmpje geeft inzicht in het schoolgebeuren van de Bokemei international school. 

4. Sponsoring en donaties 

Sponsoring voor extra verdieping op de school 

Bokemei is druk bezig sponsoren aan te trekken voor de bouw van een eerste verdieping op de 

school, zodat ook het voortgezet onderwijs dit jaar kan starten. We hebben in totaal ruim € 50.000 

nodig . Wanneer het bouwbudget compleet is zal de bouw starten, naar verwachting eind juli, 

wanneer de grote zomervakantie begint.  

 

€ 2.500 van Trein HIJSM  

Heel blij zijn we met de donatie van € 2.500 door Trein HIJSM voor wandkasten, printer en een 

kopieerapparaat. Hiermee kunnen we onze voorzieningen kwalitatief uitbreiden. Hartelijk dank! 
 
2e hands machines 

Van GaDangme* Zwitserland ontvingen we 3 houtbewerkingmachines voor de timmer/bouw 

werkplaats. Van GaDangme Europe* kregen we 3 elektrische naaimachines voor het naaiatelier  

en een bedrag van €180. Hartelijk dank! (*koepelorganisatie van in Europa wonende Ghanezen). 

 

Particuliere giften, totaal:  € 1.085 (periode 10 november t/m 10 februari) 

We bedanken:  stichting Trekkemaan, stichting Rotblat; M/J Pinkster-Kloosterman; A Vedder-v.d. 

Meulen; W. Stolte; A. Nonnekes; Y.Juda; A. Mulder; G.J. Buter; E de Visser/A.M. Schaaf; T. Hermans/ 

L. Wiener; S/A. Wallace-Groote.  

Alle donaties zijn besteed aan voorraden schoolmaterialen en schoolbudget. 

Nieuws uit Ghana 

 
Interview met Mr. Abbey 

Voorzitter Abbey was een half jaar in Ghana om o.a. schoolteam en Ghanees bestuur te coachen, 

daarnaast om toezicht te houden op uitbreiding van schoolvoorzieningen. Hoe is het nu?Abbey:                

“De school loopt goed, maar coachen en controle blijft belangrijk. Van een paar 

leerkrachten werd het contract niet verlengd, omdat zij beleidslijnen 

niet opvolgden en eigen praktijken erop nahielden die strijdig waren 

met de belangen van kinderen en ouders. Er is een nieuwe 

schooldirecteur aangesteld met voldoende ervaring (proeftijd  3 

maanden). We verwachten dat de schoolpraktijk beter wordt, nu er 

een betrokken ouderraad is die er oog op houdt.   
                                        nieuwe weg                                                                                           

 Het leerlingenaantal blijft groeien en schommelt rond de 80 leerlingen.  



De nieuwe weg is bijna klaar, zodat het vervoer naar school verbetert. Water is nog een groot  

probleem voor ouders en buurtbewoners. Bokemei verkoopt water tegen een schappelijke prijs. 

 

1 brug over rivier, andere ontbreekt                                    zelf stenen maken voor bijgebouwen 

 

Tijdens de regenseizoenen is het achterland van de school onbegaanbaar, transport kan er niet 

komen. De kinderen kunnen dan niet zonder gevaar de 2 rivieren oversteken, er is maar 1 brug.  

Op het schoolterrein is ruimte gecreëerd voor logies van kinderen en leerkrachten indien nodig.  

Voor kleine gebouwen op het terrein worden zelf stenen gefabriceerd. 

 

 Sponsor een leerling van Bokemei, wordt donateur!  

Vanaf € 5 per maand helpt u mee. U betaalt voor schoolgeld, 1 uniform, boeken, warme maaltijd, 

transport, medische kosten. Gun elk kind een goede toekomst! Op een passende manier: ● jaarlijkse 

gift of ● vast bedrag per maand/per kwartaal of ● eenmalige gift.  U ontvangt een leuke attentie.  

Foto impressie, volg ons ook op www.facebook.com/bokemei 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      demonstratie in timmerwerkplaats           nog dure aansluiting nodig..                      vloerbedekking gelegd 

 

              voorkant  schoolterrein -  steeds meer bebouwing                                     achterkant school - nog braakliggend….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Gevraagd vrijwilligers voor:  

- sponsoraanvragen; onderhoud website en social media (facebook, twitter, linked in);- benaderen 

van scholen; hand en spandiensten. Gevraagd: vreemde munten, mobiele telefoons, zomerkleding, 

schoolmaterialen, Engelstalige kijk- en leesboeken. Mail info@bokemei.nl of bel 06-23929720,Lea. 

   

  Bedrijfsuitjes en feesten 

   
 

Een leuk personeelsfeest in Afrikaanse stijl? Wij bezitten de nodige expertise om 

een onvergetelijk en origineel Afrikaans feest bij uw bedrijf of bij u thuis te 

organiseren.  

Interesseer uw directeur of de afdeling communicatie hiervoor.  
 
 

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, etc.  
 
    Acties met supermarkten  

Diverse supermarkten werken mee aan onze actie om geld in te zamelen voor  

speel en lesmaterialen van kleuter, basis en vakschool. Dankzij hen konden we 

eerder al geld verzamelen voor de schoolmeubels, gemaakt door de locale 

timmerman. We bedanken managers, medewerkers en gulle klanten VAN HARTE 

voor hun onmisbare bijdrage aan deze actie!   

 
Sponsorlopen, Bob ‘Bokemei’:  

“Het afgelopen jaar ben ik als 21e geëindigd in de competitie tussen Belgen en 

Nederlanders van de ruim 230 lopers. Beter bekend als de Marathon- en Ultracup 

2013. In 2012 was ik 38e, dus een behoorlijke progressie. In december liep ik voor de 

tweede maal in 2013 boven de 100 km (110 km). Mijn eerste wedstrijd in 2014 was 

de Maui Oceanfront Marathon op 19 januari. Ik moest om 5.30 aan de start 

verschijnen. Na een Hawaiiaanse Blessing vertrokken we langs de kustweg van 

Wailea naar Lahaine. Er waren onderweg veel drinkposten die ik allemaal benutte, 

ook had ik nog voldoende tijd om foto's te maken. Mijn eindtijd was net onder de 4 

uur: 3.59.54. Volgende week loop ik mijn 80e wedstrijd in Genk (België) en als alles volgens plan 

verloopt ga ik in oktober mijn 100e wedstrijd voltooien. 
Bobs actie loopt door tot eind 2014, kijk op http://www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei 

 

Organiseer een leuke actie voor Bokemei! 

 

Verzin een leuke actie om geld op te halen voor Bokemei.  Wij ondersteunen je in alles! 

   

Sponsors 

 

 
 
 
Stichting Bokemei       www.bokemei.nl       telefoon: 020-6826352 / 06-23929720      info@bokemei.nl   
Postbus14756,1001LG Amsterdam  K.v.K  Amsterdam:34178606  
Rek.nr. NL41 INGB 000 9435539 t.n.v. Bokemei   (Buitenland: BIC INGB NL2A) 


