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Nieuws uit Nederland
Actie met Wilde Ganzen voor bouw Junior High school
Op 21 maart gaf Wilde Ganzen groen licht om actie te voeren voor de bouw van een eerste verdieping. Nu
komen de jongeren aan bod. Honderd kinderen volgen al kleuter- en basisonderwijs. Jongeren van 12-15 jaar
staan te trappelen om ook mee te doen met voortgezet (praktijk)onderwijs, Junior High school. De kosten zijn
ruim € 50.000. Inmiddels is al € 31.231,75 bij elkaar gesponsord, dankzij diverse bedrijven, organisaties en
particulieren. We noemenTelecity Amsterdam, Dr. Hofstee stichting, Weeshuis der Doopsgezinden, de
Muntenactie en last but not least Wilde Ganzen.
Hartelijk dank aan al deze sponsoren voor hun onmisbare hulp. We hopen dat de verdieping dit najaar klaar is.
ACTIE KALENDER
De komende maanden staan allerlei acties gepland, DOE MEE!

Collecteweek 9-14 juni
Met spoed collectanten gevraagd voor 2 uur. Of regel een collectebus in drukke winkel of werkplek.
Bokemei Run Westerpark op 27 juli
Op zondag 27 juli organiseert Bob 'Bokemei' Bock voor de 2e keer de Bokemei Run 2014 in AmsterdamWesterpark. Geef dit vast door aan renners die je kent! De meesten zullen voor de volledige afstand gaan van
43.4 km, maar iets minder mag ook. Het maximaal aantal deelnemers is 30, dus wees er snel bij!
Wandelweek ter ondersteuning van Bokemei van 30 aug tot 6 september
Heb je zin om een weekje te ontspannen en nieuwe energie op te doen in het prachtige groene hart van
Oostentijk, een schitterend wandelgebied, geliefd bij het WK wandelen? Ga mee de bergen in, Jodelhiho!
Bokemei regelt van 30 aug – 6 september met het hotel
een onvergetelijk verblijf tegen de betaalbare prijs van
€ 269, incl. logies en ontbijt. Hiervan gaat € 50 naar de
school in Ghana! Meld je vast aan!
Mail info@bokemei.nl voor meer informatie.

Nieuws uit Ghana
Bouw 1e etage gestart! Onder toeziend oog van voorzitter Abbey werd in de Paasvakantie begonnen met
de bouw van de 1e verdieping. De trap naar boven is al klaar en men is bezig de muren op te trekken.

de trap is klaar

flinke start gemaakt

last van storm schade

Er kan alleen gebouwd worden na schooltijd en in het weekend. Vorige week hadden de werklieden veel last
van tropische regens en stormen, waardoor schade aan de pasgebouwde muren ontstond. Een flinke
tegenslag, maar gelukkig werd alles weer snel hersteld.
Als het bouwbudget rond komt verwachten we dat tijdens de grote zomervakantie het dak erop staat en de
school gereed is voor het nieuwe schooljaar begint.
Bedankt Shemamie!
Shemamie international bezocht onze school en maakte alle kinderen blij met speelgoed, kleding, potloden en
waterzakjes. Een kort filmpje staat op Facebook.
Shemamie is een liefdadigheidsorganisatie in AmsterdamBijlmer die jonge meisjes hier en in Ghana helpt en promoot die
model willen worden en modeshows regelt. In Ghana
ondersteunen zij organisaties die zich inzetten voor meisjes.

blije kinderen met hun cadeautjes

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 met: ● jaarlijkse gift of ● vast bedrag per maand/per
kwartaal of ● eenmalige gift. U ontvangt een leuke attentie.
Verslag van gevoerde acties In Nederland
23 maart lentefeest 'Onverwacht Afrika'
Op uitnodiging van organisatoren Neomi Speyers en Margrietha Reinders van 'de 5 talenten, Heilig Vuur West'
deed Bokemei mee aan de Afrikamaand in Amsterdam West. Met swingende muziek, lekker eten,

nieuwe mensen leren kennen

leuke spullen

Toon 'de Muntenman' vertelt

heerlijke zelfgemaakte hapjes

leuke spullen in de kraam, een presentatie over Bokemei, een schilderijenexpositie, quiz en loterij.
De tijd vloog om, dit keer niet veel animo om te dansen. De opbrengst ging naar de actie met Wilde Ganzen.
26 april: Koningsdag in Westerpark
Samen met de junior jam muziekschool Amsterdam in het Westerpark vierden we een heerlijk feest in het
Westerpark.

broodjes bakken

Martin met Bokemeisjes

vuurtje stoken

De muziekschool had een tafel voor ons gereserveerd en spullen om broodjes te bakken met de kinderen.
Het was een fantastisch leuke dag, de opbrengst ging naar de actie met Wilde Ganzen.
Kijk voor het filmpje op YouTube http://youtu.be/nzPEtHJVmcU en www.facebook.com/bokemei
Sponsoring en donaties
Sponsoring voor extra etage: de teller staat op € 31.231,75 en nog € 25.152, 25 te gaan!
Giften: €100-JRR v.d.Weg/Rodenburg; € 45-Wilma Dierx; dhr. Akpor Anum- € 20.
Materiaal giften: medicijnen en verbandmaterialen door apotheek Anansi / metalen opbergers van Fanny;

Sponsorlopen, Bob ‘Bokemei’: “Inmiddels 86 (ultra)marathons gelopen. Na Genk 7,3 maratons en 4 ultra’s.
De Jan Knippenberg Memorial was zo bijzonder, via het strand van Velsen-Noord naar Den
Helder:60 km in 6.31, een goede prestatie. Verder 2 trails in de Ardennen: Crêtes de Spa
met 2017 hoogtemeters en recent de Bouillonnante met 2450 hoogtemeters. Het parcours
is enorm steil en het is langzaam omhoog klimmen en heel snel afdalen in een prachtig
landschap, soms moet je een rivier doorwaden. In de toekomst wil ik me na de 100e
wedstrijd meer hierop toeleggen. Kijk ook op http://www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei

