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1. Algemene gegevens 

 

1. Naam en adres organisatie :   Stichting Bokemei 

       2de Nassaustraat 17 c 

       1052 BK  Amsterdam   

                 Postbus 14756, 1001 LG Amsterdam 

2. Jaar van  oprichting     : 2002  

 

3. Stichtingsdatum     : 06-02-2002  

 

4. Kamer van Koophandel   : Kamer van Koophandel Amsterdam  

               nr. 34178606 

5. Fiscaal nummer    : 813344207 

 

6. Website     : www.bokemei.nl 

 

7. Gegevens contactpersoon :  Lea Kloosterman (secretaris) 

       tel. 020-6826352/06-22017010 

       e-mail: info@bokemei.nl 

 

8. Bankgegevens Nederland  :         postgiro: 9435539 t.n.v. Stichting 

                         Bokemei te Amsterdam 

 

9. Akte van oprichting  :         04-09-2002 

 

10. Partnerorganisatie in Ghana :         N.G.O Bokemei foundation Ghana  

               

11. Jaar van oprichting  :         2004, d.d. 30-09 

 

12. Dossiernummer     :         The companies code, 1963 (act 179) 

 

13. Contactpersoon NGO Ghana   :         Bob Mills, secretary  

 

14. Bankgegevens Ghana               :        Ghana commercial bank, GHCB GHAC 

                105 11300 10883 

                Address: Branch ministeries 
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2. Introductie 

 

Stichting BoKeMei (Jij en de Ander) is in 2002 opgericht om de leefomstandigheden 

van weeskinderen in Ghana (Greater Accra region) te helpen verbeteren door 

financiële ondersteuning te bieden aan families van weeskinderen om hen onderwijs 

te laten volgen. Bokemei is een multiculturele stichting die wordt gedragen door 

gemotiveerde Nederlanders, Ghanezen en Surinamers. De initiatiefnemers zijn  

Ghanezen, zij vormen de kerngroep, vandaar dat de focus op dit land ligt.  

Het bestuur wordt ondersteund door een breed netwerk van mensen die 

sympathiseren met de doelstellingen van de stichting. Onder hen bevinden zich 

adviseurs uit het bedrijfsleven, artiesten, technici en andere deskundigen. 

 

In de samenwerking met onze NGO partner in Ghana gaan we uit van 

gelijkwaardigheid, vriendschap en vertrouwen. De relatie tussen de oprichters van 

Bokemei Nederland en de partners van de NGO in Ghana berust op een jarenlange 

vriendschapsrelatie en samenwerkingsverband. Op verzoek van de lokale bevolking 

en koning zullen projecten worden gerealiseerd die de armen ten goede komen. 

 

3. Visie en Missie 

De visie van Stichting Bokemei is gebaseerd op solidariteit met mensen in 

ontwikkelingslanden en de internationaal erkende mensenrechten, waarin is 

vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, veiligheid en bestaanszekerheid. Dit 

is een wederzijds belang. Zolang mensen in ontwikkelingslanden onvoldoende 

bestaanszekerheid hebben zullen zij vaker de intentie hebben weg te trekken om te 

ontsnappen aan de armoede en om vrede, veiligheid en geluk elders te beproeven.  

Onze doelen sluiten aan bij de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, in 

2000, in Dakar, Senegal, als volgt geformuleerd: 

1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft moet in 2015 gehalveerd zijn 

t.o.v. 1990. 

2. In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen 

3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Gelijke kansen in 2005 voor 

jongens en meisjes in basis- en middelbaar onderwijs.  

De focus bij onze projecten ligt op onderwijs, training en het creëren van 

werkgelegenheid. Ondersteuning en versterking van buurtorganisatie via 

ouderparticipatie en buurtgenoten is een belangrijk nevendoel om in de nieuwe 

opbouwwijk rond de school ontbrekende voorzieningen te creëren. Bokemei wil de 

jeugd en bevolking een steuntje in de rug geven om hun leefsituatie structureel te 

helpen verbeteren. Uitgangspunt is dat de belanghebbenden het zelf kunnen en willen 

en daarin willen we investeren. Benodigde goederen, materialen en arbeid worden in 

Ghana aangekocht om de lokale bevolking hiervan te laten profiteren en de 

economische ontwikkeling van dit gebied te stimuleren.  

 

 

 



 

 

4. Doelen en beleid 2002 - 2018 

 

Bokemei beoogt 3 projecten uit te voeren, te weten: 

 

1. Weeskinderenproject 

2. Onderwijsproject  

3. Kenniscentrum 

 

4.1. Weeskinderen project 

 

Arme families hebben vaak onvoldoende financiële middelen om de weeskinderen 

binnen hun eigen familie op te vangen. Daarom worden zij vaak naar een weeshuis 

gebracht. Of zij blijven binnen de familie, maar gaan niet naar school en moeten 

werken om de kost te verdienen. Arme families hebben amper financiële middelen 

om hun eigen kinderen naar school te laten gaan, laat staan dat zij dit kunnen voor 

een extra weeskind.  

 

Stichting Bokemei wil permanent 12-16 arme families met weeskinderen in Greater 

Accra financieel ondersteunen. Hiermee wordt opname in een weeshuis voorkomen. 

Wij gaan er van uit dat zij beter floreren in hun vertrouwde familie omgeving. 

Belangrijk ook is dat door onze financiële ondersteuning de kinderen onderwijs 

kunnen volgen. Een ingenieus opgezet controlesysteem moet erop toezien dat de 

kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan. Tevens willen we onderzoeken hoe we 

de weeskinderen in de dorpen rond Accra structurele hulp kunnen bieden. 

 

Vanaf 2014 zullen we het weeskinderenproject dat ver van onze school ligt afbouwen 

wegens de hoge exploitatiekosten van de pas gebouwde school. Dit betekent dat we 

geen nieuwe kinderen meer opnemen, zodra een kind in het eigen onderhoud kan 

voorzien. We besteden nog wel de speciale giften voor weeskinderen aan dit project. 

 

4.2. Onderwijsproject 

 

Beroepsonderwijs in Ghana 

 

De kwaliteit van het overheidsgefinancierde onderwijs is met name op de Junior High 

School(JHS) in Ghana nog niet op een goed niveau, d.w.z. te theoretisch. De behoefte 

aan kwaliteitsverbetering van de bestaande programma’s en het ontwikkelen van 

vervolgprogramma’s die afgestemd zijn op de ontwikkelingsbehoefte van de 

bevolking wordt steeds groter. Privéscholen zijn voor arme families onbetaalbaar . De 

komende jaren zal Bokemei zich richten op het realiseren van een schoolcomplex met 

ondermeer gekwalificeerd onderwijs op vaktechnische gebieden die voor arme 



families betaalbaar is. Deze Junior High  School (JHS), gericht op vervolgonderwijs 

aan jongens en meisjes tussen de 12 tot 16 jaar, sluit aan bij het reguliere 

beroepsonderwijs in Ghana en wordt afgesloten met een Staatsexamen. De specifieke 

Bokemei benadering is om dit onderwijs meer praktijkgericht te maken en na 

afronding hiervan de jongeren te ondersteunen bij het vinden van een baan, c.q. het 

oprichten van een eigen bedrijf. Er is volop werk voor gekwalificeerde  vaklui. Zo 

wordt voorkomen dat deze jongeren aan de rand van de samenleving blijven en wordt 

hen een rooskleuriger toekomst geboden.  

Specifieke aandacht wordt besteed aan de vorming en begeleiding van meisjes. 

Meer dan de helft van de meisjes in Ghana gaat niet naar school. 

 

Realisatie onderwijscomplex 2012-2018 

De eerste fase behelst de bouw en inrichting van een schoolgebouw voor basis en 

voortgezet onderwijs (junior High School). Hiervoor dienen de klaslokalen te worden 

opgedeeld wegens gebrek aan ruimte. Daarnaast aanpassing van een reeds bestaande 

extra ruimte voor kleuteronderwijs. Gezamenlijke capaciteit is maximaal drie 

honderd vijftig leerlingen.  

Bouw en inrichting van een schoolgebouw voor basis en voortgezet onderwijs met 

zes klaslokalen. Daarnaast aanpassing van een reeds bestaande ruimte voor 

kleuteronderwijs. Gezamenlijke capaciteit is maximaal drie honderd vijftig  

leerlingen.  

Bouw en inrichting van ICT lokaal voor onderwijs en trainingen met toegang tot 

internet. Bouwen van ruimtes voor bewakers en beveiliging van muren om het 

complex. Aanleg van water, sanitaire- en elektriciteitsvoorzieningen en speelplaatsen. 

Bouw en inrichting van een keuken, schoolkantine en magazijn. 

Na de bouw het geleidelijk op gang brengen van het onderwijs en ouderparticipatie 

stimuleren. 

 

De tweede fase behelst de bouw van een eerste en tweede verdieping op de school 

met elk 3-4 klaslokalen voor de oudere basisgroepen en de Junior High School 

leerlingen, sanitaire ruimtes, een docentenkamer en een bibliotheek. Tegenover de 

schoolgebouwen de bouw en inrichting van praktijkruimtes voor bouw/ techniek/ 

metaalbewerking, mode en kleding, catering, administratie en landbouw. Daarnaast 

bouw en inrichting van vergaderruimte, aula, tentoonstellingsruimte, werk- en 

kantoorruimten. 

 

4.3. Kenniscentrum  

 

Stichting Bokemei kiest ook voor de inrichting van een Kenniscentrum, gericht op 

training en creëren van werkgelegenheid. Enerzijds om leerlingen van de JHS buiten 

schooltijd praktijkervaring te laten opdoen. ’s Avonds en in het weekend worden de 

schoollokalen gebruikt als kenniscentrum voor jeugd en volwassenen. Er kunnen 



bijvoorbeeld praktijklessen en workshops worden gegeven, of kennisuitwisseling, al 

naar gelang de behoefte. 

Anderzijds is het kenniscentrum bedoeld om trainingen te geven en werkgelegenheid 

te creëren voor de lokale bevolking (inclusief leerlingen JHS). Vooral aan 

alleenstaande moeders en kleine boeren willen wij veel aandacht besteden. Zij zullen 

een aanbod krijgen voor training en onder voorwaarden een microkrediet om hun 

inkomsten te verbeteren. 

 

Realisatie Kenniscentrum 

 

Bouw en inrichting van het kenniscentrum  

 

De tijdelijke loods van golfplaten moet worden vervangen door stenen muren en het 

dak moet vernieuwd. Naarmate het schoolgebouw vordert zal de inrichting van 

praktijkwerkplaatsen in het Kenniscentrum van start gaan. Uiteindelijk doel is 

financiële onafhankelijkheid door zelfvoorziening. Het streven is om 

onderwijsproject en kenniscentrum zelfstandig te laten functioneren, waarbij ook de 

inkomsten voornamelijk uit Ghana zullen komen. Hiertoe worden projecten 

ontwikkeld die op termijn winstgevend zullen zijn. 

Financiële onafhankelijkheid door zelfvoorziening 

Het streven is om onderwijsproject en kenniscentrum zelfstandig te laten 

functioneren, waarbij ook de inkomsten voornamelijk uit Ghana zullen komen. 

Hiertoe worden projecten ontwikkeld die op termijn winstgevend zullen zijn. 

 

 

4.4. Contacten met professionele organisaties 

 

Er zijn goede contacten opgebouwd met COS, Wilde Ganzen, My World, 1% Club, 

VCA en diverse sponsoren. Wij doen regelmatig een beroep op de expertise en 

netwerken van deze organisaties. Een verdere uitbouw vindt plaats. 

 

In Ghana bestaan contacten met locale en nationale organisaties zoals de Universiteit 

van Legon, ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken en Diaspora, Hof der 

koningen van LA, Teshie en Nungua, verschillende kerkgenootschappen en kleine 

boerencoöperaties. 

Daarnaast werkt de stichting nauw samen met organisaties van Ghanezen in 

Nederland, Europa, Amerika en Canada (Ga-Dangme). 

 

4.5. Donateurs en sponsoren 

 

Financiële middelen voor het weeskinderenproject worden opgebracht door vaste 

donateurs uit de kerngroep van stichting Bokemei en uit de familie- en vriendenkring.  



Daarnaast wordt een uitstekend netwerk gevormd met familieleden, vrienden, 

collegae en andere relaties die Bokemei financieel en praktisch ondersteunen. 

 

Voor de bouwkosten en inrichting van het schoolproject worden bedrijven, Goede 

doelenorganisaties en fondsen aangeschreven. In Nederland wordt Bokemei hierbij 

ondersteund door ondermeer Wilde Ganzen, stichting 1913, Muntenactie, Dr. Hofstee 

stichting, ASN foundation en diverse sponsoren die onvermeld willen blijven. 

 

De exploitatiekosten van het onderwijsproject worden gegenereerd uit schoolgelden, 

(de eerste jaren) vaste donateurs en inkomsten van het kenniscentrum, die ten goede 

komen aan het onderwijsproject. Daarnaast worden door de stichting zelf allerlei 

acties gevoerd om het financiële draagvlak te versterken.  

 

De financiële middelen voor inrichting van het kenniscentrum worden door 

sponsoren opgebracht en door Ghanezen in Nederland, Europa, Amerika en Canada. 

Stichting BoKeMei maakt deel uit van een breed netwerk van Ghanese organisaties. 

De stichting is lid van de Europese GA-Dangme koepelorganisatie van Ghanezen die 

hun origine delen uit hetzelfde gebied rondom Accra, maar al jaren in het buitenland 

wonen. De stichting onderhoudt met hen intensieve banden via moderne 

communicatiekanalen, congressen en ontmoetingen. Ook hebben zij financiële steun 

toegezegd om eventuele tekorten van salariskosten voor het onderwijsproject te 

dekken. Daarnaast bestaan intensieve relaties met de GA-Dangme koepelorganisatie 

in Amerika en Canada, die samenwerking en financiële steun hebben toegezegd om 

de activiteiten in het kenniscentrum te exploiteren. 

 

5. Financiën (op aanvraag via info@bokemei.nl) 

 

5.1. Begroting 2002- 2018 
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