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Introductie Van de voorzitter….  

Bij de voorpagina:  

 

“De vlaggen”:  

BmB, Fryslan en Zambia. 

 

 

De dozen uit de laatste  

container. 

Zoals u misschien wel weet, is Peter Wezenberg gestopt 

als voorzitter van de stichting. Wij zijn Peter als stichting 

veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen ja-

ren. Naast het voorzitterschap heeft Peter zich ook al die 

jaren sterk gemaakt voor het binnenhalen van donaties. 

Peter bedankt!  

Als nieuwe voorzitter wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik 

ben Wytze Bouma, zoon van Willem en Mony uit Warns. 

Willem heeft samen met zijn broers en zusters het initiatief 

genomen om de stichting op te richten. Ik woon zelf met 

Engelien en onze jongste zoon in Balk. De beide andere 

jongens wonen in Deventer en Apeldoorn. Ik heb mij vanaf 

het begin betrokken gevoeld bij het werk van de stichting 

in Zambia. In 2009 ben ik daarom ook 6 weken naar    

Zambia geweest om mee te bouwen aan een nieuwe 

school. Ik heb dat als erg bijzonder ervaren.  

Tegenwoordig bepaalt de plaatselijke stichting in Zambia 

meer en meer waar geld en energie in gestoken wordt. Dat 

is volgens mij een goede ontwikkeling. Lokaal zie en voel 

je toch het beste waar behoefte aan is. Het accent is de 

afgelopen jaren verschoven van bouwen naar faciliteren 

van de bouw.  

Wij gaan als stichtingsbestuur de komende tijd nadenken 

over de toekomst. Hoe kunnen we als Bouwen met      

Bouma’s het best bijdragen aan een goede toekomst voor 

de bevolking in de regio Kaoma? Als nieuwe voorzitter wil 

ik mij daar graag voor inspannen. Uw steun als donateur is 

daarbij onontbeerlijk. Wytze Bouma 

De stichting Bouwen met 

Bouma’s is in 2005 opge-

richt. Vier broers Bouma 

(Durk, Willem, Herman en 

Klaas) zijn in 2006 voor het 

eerst naar Zambia gegaan 

samen met Yt, de vrouw 

van Durk.  

 

Een vijfde broer, Johannes 

Bouma, was jaren missio-

naris in Zambia. Hij was en 

is de grote inspiratiebron 

voor de stichting. Ook 

bracht hij ons in contact 

met mensen van het lokale 

bestuur waar wij op kunnen 

bouwen. 

 

Met fysieke en financiële 

hulp aan kleinschalige 

(bouw)projecten probeert 

de stichting een wereld van 

verschil te maken. 

Bij de foto: 

 

Wytze aan het werk in  

Zambia.  



                                                                      3 

 

       

 

Het roer gaat om 

Vorig jaar hebben Piet Mous en Antoon Haagen gepro-

beerd zes Zambianen, in zes weken tijd, de fijne kneepjes 

van het timmervak te leren. Dat is wonderwel gelukt, 

maar het schreeuwt ook om een vervolg.  

In februari ben ik samen met het BmB-bestuur Kaoma 

gaan brainstormen hoe het vervolg er uit zou moeten/

kunnen zien. Er is in Kaoma een ambachtsschool, het 

Trade Centre, maar daar worden bij gebrek aan cursisten 

geen timmerlessen meer gegeven. Kan BmB samen met 

de school een samenwerkingsverband aangaan zodat ze 

een herstart kunnen maken?  

In juli zijn we verder gaan praten. Het Trade Centre toont 

interesse, mits er minimaal tien cursisten zijn die aan hun 

eisen moeten voldoen. Er kunnen cursussen worden ge-

geven van drie maanden maar ook een opleiding van 

twee jaar tot allround timmerman behoort tot de moge-

lijkheden. Wat kost de tweejarige opleiding? Omge-

rekend in euro’s, ± € 240=  per persoon per jaar. Dit 

moet doorgaan!! “Onze zes cursisten” willen heel graag, 

dus gaan zij op zoek naar nog vier zeer gemotiveerde 

leerlingen. Het mogen ook meisjes/vrouwen zijn.  

In september ga ik met een goed gevoel terug naar   

Nederland. Blijft alleen de vraag hoeveel tijd de school 

nodig heeft om een doorstart te maken. Maanden? Een 

half jaar? Nog langer? Nee! Op 1 oktober krijgen we be-

richt dat de cursus op 14 januari 2019 van start gaat. 

Hopelijk is dit het startsein tot een nog breder samen-

werkingsverband  tussen het Trade Centre en Stichting 

Bouwen met Bouma’s.  

Coördinator/fotograaf, Herman Bouma.   

Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen is   

vanaf 25 mei jl. de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG) van kracht. Door deze nieuwe      

privacywetgeving mogen wij gegevens van onze        

donateurs en nieuwsbrieflezers niet zonder toestemming 

bewaren en gebruiken. Wat onze stichting betreft is het 

uitgangspunt openheid en transparantie bij het ver-  

krijgen en opslaan van deze gegevens. 

In onze donateursadministratie zijn van alle donateurs de 

naam- adres en woonplaatsgegevens, alsmede het    

gedoneerde bedrag opgenomen. Deze gegevens worden 

alleen gebruikt door de penningmeester voor de       

financiële administratie en voor de verspreiding van onze 

nieuwsbrief, eenmaal per jaar. Daarnaast hebben de 

meeste mensen op ons verzoek hun emailadres aan ons 

gegeven om zo onze digitale nieuwsbrief te kunnen ont-

vangen. Deze gegevens liggen vast in het emailbestand 

van de nieuwsbrief. Alle gegevens van onze donateurs en 

lezers worden niet aangeboden aan derden en zijn alleen 

in beheer bij het bestuur van de stichting. Als wij in de 

nieuwsbrief, mensen herkenbaar in beeld brengen, dan is 

dat met toestemming van de afgebeelde persoon of 

personen. Ieder heeft het recht om duidelijkheid te    

krijgen over hoe wij de data gebruiken. Ook heeft ieder 

het recht om data te laten verdwijnen, waardoor u niet 

meer de nieuwsbrieven krijgt toegezonden. Op deze 

wijze kunnen wij de privacy van onze donateurs en lezers 

optimaal beschermen. 

AVG privacywet 
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Bij de foto: 

De stralende en dank-

bare gezichten van de 

geslaagde leerlingen 

vertellen duidelijk hun 

eigen verhaal…. 

 

“Met wat ik jullie gezegd 

heb, wil ik mijn blijdschap 

op jullie overbrengen; 

dan zal jullie blijdschap 

volmaakt zijn. Mijn op-

dracht aan jullie is: heb 

elkaar lief zoals ik jullie 

heb liefgehad”.   

Joh. 15. 11-12. 

      

Het Nederlands gezegde “een half ei is beter 

dan een lege dop” nodigt uit een tevreden 

mens te zijn. Tevreden met datgene dat be-

reikt is ook al hadden we verlangd naar meer. 

En terecht, een tevreden mens is immers een 

gelukkig mens, en daarom een zegen voor 

zichzelf en zijn omgeving.                                                                                                                                        

Het halve ei is echter geen reden om niet op-

recht te blijven verlangen naar een waardevol 

meer en mogelijkheden te onderzoeken dit te 

bereiken.                                                                            

Feitelijk brak er al eerder iets door in deze 

richting bij BmB. In haar jubileumnummer 

werd de vraag gesteld: “mag BmB dankbaar 

zijn?” Na het bevestigende antwoord daagde 

een tweede vraag op: “is BmB nu na tien jaar 

klaar?” Deze werd beantwoord werd met een: 

“nee, zeker niet”.                                                                                                                                                        

Het jaar daarop tijdens de Stichtings-

vergadering in Joure werden in een heel   

prettige sfeer eerlijke vragen gesteld en     

suggesties aangedragen als een soort zoek-

tocht naar dat bovengenoemde meer, die 

vooral voortkwamen uit de praktijk, met name 

ook van de bouwers zelf.                                                                                                                                          

Het op het eerste gezicht onfortuinlijk         

mislukken om in 2017 de “veronderstelde” vier 

vrijwillige bouwers bij elkaar te krijgen, werd 

echter als een positieve kans bekeken.                                             

De aandacht voor het vakkundig plaatsen van 

blokken en stenen om een bruikbaar gebouw 

te creëren, werd verlegd naar een ander, even 

belangrijk, aspect in de wereld van de bouw, 

namelijk het timmerwerk.                                                                                                     

De lege plek van de bouwers werd ingenomen 

door twee gediplomeerde timmerlui, die zoals 

de BmB Nieuwsbrief 2017-2018 ons heeft  

laten weten, niet alleen met succes, maar ook 

met veel vreugde en voldoening gewerkt  

hebben. Bovendien vertellen de stralende en 

dankbare gezichten van de geslaagde leer-

lingen duidelijk hun eigen verhaal.                                                                                        

En dit is nog niet alles. Door verdere          

besprekingen dit jaar tussen de beide BmB 

besturen in Nederland en Zambia blijken zich 

zelfs wijdere deuren te openen door een   

mogelijke samenwerking met de plaatselijke 

technische school in Kaoma. Als deze droom 

werkelijkheid zou kunnen worden, kan het 

BmB-gebeuren wel eens nieuw leven worden 

ingeblazen, en zich van een grotere kans op 

een vruchtbaar voortbestaan verzekeren.      

Uiteindelijk blijft het de wens van BmB de  

oorspronkelijke diepste motivatie achter haar 

werk, gebaseerd op  een uitdaging van Jezus 

te behouden en deze in daden te vertalen.      

                                                                                                                             

p. Johannes Bouma cmm  

Missionaris van Mariannhill                                                                                                  

St. Paul, Arcen  

Een half ei…... 
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Terugblik Herman Bouma 

 

Februari 2018. 

Vanuit de mothershelter en de school voor gehandicapten 

is verschillende keren gevraagd of BmB een muur kan  

bouwen om de twee gebouwen. Voor de mothershelter 

willen ze ook nog graag twee latrines, omdat veel vrouwen 

uit de bush geen idee hebben hoe ze een watercloset 

moeten gebruiken. Latrines bouwen, voelt als een stap 

terug in de tijd en is de muur ook echt nodig?  Met enig 

tegenzin heeft BmB besloten dit jaar de wensen in te    

willigen. Waar we de muur precies plaatsen is niet zo be-

langrijk, het terrein is van het ziekenhuis. Veel belangrijker: 

er moet ruimte zijn voor een poort, die breed genoeg is 

voor de ambulance.   

Als wij klaar zijn met de plaatsbepaling komen vertegen-

woordigers van het Ministerie van Onderwijs met het ver-

zoek om het hele braakliggende terrein te ommuren, want 

heel misschien …… in de toekomst….. willen ze daar meer 

lokalen bouwen. Heel vaag allemaal. Op de vraag of het 

ministerie de meerkosten voor zijn rekening neemt, krijgen 

we een afwijzend antwoord. De keuze is dus snel gemaakt. 

 

Aan de achterzijde hebben we een heel ander probleem. 

De septic tanks en de latrines moeten natuurlijk binnen de 

muren komen, maar om dat mogelijk te maken, moeten we 

de muur wel midden op de weg plaatsen. Gelukkig is de 

weg (zandpad) niet door de staat aangelegd, deze is      

spontaan ontstaan. Dus niemand protesteert. 

Juli 2018. 

De muur en de latrines zijn klaar. Ik moet toegeven, de 

muur is een grote verbetering. Het is geen weggegooid 

geld!  Dankzij de muur kan niet iedereen zomaar het    

terrein betreden. Gelukkig ook niet de varkens en geiten. 

De kinderen zijn onmiddellijk begonnen met de aanleg van 

een moestuin! 

BmB is al heel lang in gevecht met de electriciteits-

maatschappij over een aansluiting op het lichtnet. Volgens 

hen is de bedrading niet goed en dus leveren ze geen 

stroom. We nemen nu ons verlies maar, zodat er eindelijk 

stroom is in de beide gebouwen. Een ander heikel punt; 

wie gaat de stroomrekening betalen? Daar is een prima 

oplossing voor gevonden: de stroom wordt via het       

ziekenhuis geleverd en die betaalt de rekening. 

 

 

 

  

Herman Bouma,  

coördinator/fotograaf  
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Het bestuur De container 

Bij de foto:  

 

Van links naar rechts: 

De nieuwe bestuursleden, 

Francis, Dorica en Aka. 

 

 

 

BmB verscheept dit jaar voor de laatste keer een 

container met hulpgoederen naar Kaoma. Waar-

om stopt de stichting hiermee vraagt u zich     

misschien af?  

Daar zijn verschillende reden voor. Het verschepen 

van een container is duur. Bovendien worden de 

regels om tweedehandskleding in te voeren 

steeds strenger. Daarnaast wordt de groep     

mensen die de kleding in speciaal daarvoor be-

stemde dozen inpakt kleiner. Uiteraard is het een 

moeilijke beslissing geweest om te stoppen. 

In Lusaka neemt CHAZ (Churches Health            

Association of Zambia) het papierwerk voor zijn 

rekening en CHAZ heeft dit jaar ook de container 

gekocht. Dat betekende dat alle goederen vanuit 

de container naar een vrachtwagen moesten   

worden overgeladen. In Kaoma werden alle dozen      

gesorteerd en in twee lege containers teruggezet 

van waaruit ze later worden gedistribueerd.  

Iedereen die de afgelopen jaren heeft meegewerkt 

aan het succes van de containers: heel hartelijk 

dank.   

In Kaoma zijn er in februari vier 

nieuwe leden aan het bestuur toe-

gevoegd, namelijk 

Akakulumbelwa Kufamyeke        

Nalishuwa:  leraar geografie en ge-

schiedenis aan de Secondary School. 

Dorica Banda: werkt in het zieken-

huis als milieudeskundige. 

Franis Kalwizi: bewakingsbeambte 

bij G4S; hij was heel erg betrokken 

bij de bouw van de school in 

Mwanasengo. 

Monica Sishwaswha: helaas is     

Monica in mei plotseling overleden.  

Ook in Nederland was er een be-

stuurswijziging. Wytse Bouma heeft 

na 5 jaar zijn werkzaamheden als 

secretaris voor onze stichting  

beëindigd. Wytse heel erg bedankt 

voor je inzet.  
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Bijeenkomst Vrienden van BMB Dankbetuiging uit Longe 

Volgend jaar, in 2019, staat de bijeenkomst     

gepland op zondagmiddag 6 oktober om     

14.00 uur in de parochiezaal van de St.           

Mattheüsparochie, Midstrjitte 110 in Joure.  

Door middel van een powerpoint presentatie wil 

het bestuur u een beeld geven van de werkzaam-

heden van het afgelopen jaar.  

U krijgt inzicht in de financiële toestand en de 

plannen voor volgend jaar worden besproken.  

Ook willen wij graag met u, onder het genot van 

een drankje, brainstormen over de verdere toe-

komst van BmB. 

Noteer de datum alvast in uw agenda. 

Bestuur BmB  
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Bij de foto: 

De heer Limata tekent 

de  overdrachts-

papieren bij de       

opening van de school 

in Kahumbu-Luampa 

 

      

De woorden van Jezus: “ Wees dus waakzaam, 

want je weet de dag niet waarop jullie Heer zal 

komen”,  zijn welbekend bij elke gelovige.  

Mat. 24.42.                                                                                                                                          

En toch worden we overdonderd door onge-

loof, wanneer een dierbare geheel onverwacht 

sterft. Dit overkwam ook mij, toen mijn broer 

Herman mij liet weten dat mijnheer Limata in 

Zambia die nacht was overleden. Toevallig had 

ik Martin Limata een keer ontmoet, terwijl ik 

op bezoek was bij mijn medebroeders in 

Kaoma. Toen ik echter later benoemd werd tot 

pastoor van de St. Martin De Porres parochie 

in Kaoma, ben ik hem steeds meer leren    

kennen als een oprecht en toegewijd lid van 

de katholieke kerk. Zijn blij karakter en zijn 

overtuigende instelling straalden een gezond 

soort gezag uit, dat op de eerste plaats zijn 

gezin ten goede kwam, maar evenzeer de   

parochianen tijdens zijn voorzitterschap van 

de parochieraad en zeker niet minder ook de 

mensen onder zijn gezag als Chief in Luampa. 

Op zekere dag benaderde Mr. Limata mij op 

een vriendelijke manier om te polsen of er een 

mogelijkheid was in Nederland een financiële 

bijdrage te krijgen voor het vergroten en   

restaureren van de kerk. Ik reageerde heel 

voorzichtig om te vermijden dat hij te gauw 

hoge verwachtingen zou  koesteren om daar-

na teleurgesteld te worden in zijn droom. Het 

geheel was nog veel te vaag en onzeker om 

hierover iets zinnigs te zeggen.                                                                         

In mijn hart echter verborg ik wel een sprankje 

hoop en zelfs vreugde, veroorzaakt door mijn 

broers, die mij een paar dagen eerder ge-

vraagd hadden of zij mogelijk iets konden 

doen, eenmalig, iets met eigen handen     

bouwen t.g.v. “mijn” missiewerk. Eén obstakel 

voorzag ik echter om dit prachtige plan te 

verwerkelijken. Het benodigde geld bij elkaar 

te krijgen van de eventuele sponsors in      

Nederland zou misschien niet eens het    

moeilijkste zijn, maar voor mijn gevoel zouden 

deze eerder warm lopen voor een sociaal  

project dan voor een kerk. Daarom werd de 

aandacht verlegd van een kerk naar het     

bouwen van een huis voor de wijdere ge-

meenschap, niet beperkt tot de katholieken. 

Dit project werd uitgevoerd door het bouwen 

van het Regina Huis door vier Bouma broers 

om voorlichting, counseling en medicijnen te 

verstrekken aan de velen die leden aan de 

angstaanjagende ziekte HIV en Aids. Boven 

verwachting kon ook nog wat geld besteed 

worden aan de kerk. Heel bijzonder smolten 

hier twee dromen harmonisch in elkaar, dat      

verwonderlijk genoeg is uitgelopen op de al 

jarenlange vruchtbare BmB stichting.                                                                                         

Kaoma en haar mensen zijn Mr. Limata groot 

respect en dank verschuldigd, die niet alleen 

vanaf het begin een bron van blijvende       

inspiratie is geweest voor de BmB activiteiten, 

maar evenzeer grote belangstelling, tijd en 

energie gestoken heeft in zijn toegewijd    

leiderschap als voorzitter. Mr. Limata was aller-

eerst een duidelijk katholiek mens, letterlijk in 

woord en daad. Zijn hele levensstijl ademde 

een diep geloof in God. Mijn oprecht mee-        

leven gaat naar Mevrouw Limata, haar       

kinderen en verdere diep bedroefde familie en 

vrienden. Met groot vertrouwen mogen we                                                                                      

erop hopen, dat de Heer onze dierbare over-

leden Martin verwelkomd heeft in zijn rijk met 

de woorden: “uitstekend gedaan, mijn goede 

en betrouwbare dienaar. Het kleine heb je 

goed beheerd, over iets groots zal ik je aan-

stellen. Kom binnen en feest met mij mee”. 

Mat. 25.23                                                                                                                   

p. Joh. Bouma cmm , eerder pastor te Kaoma                                                                                   

en lid BmB. 

In memoriam 
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Financiën 

Met dit financieel verslag proberen we u weer een 

zo volledig mogelijk overzicht te geven van het 

verloop van de geldstroom en een inzicht in de 

baten en lasten (bestedingen) van de stichting 

over het boekjaar 2017–2018, dat op 31 augustus 

2018 werd afgesloten. De totale netto ontvang-

sten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen. De 

bijdragen (giften/donaties) zijn ook licht gestegen 

ten opzichte van vorig jaar. De opbrengsten van 

speciale acties en diverse collecten zijn bovendien 

ruim € 10.000,-- hoger dan vorig jaar. Dit door een 

geweldige actie die in Twello werd gehouden. Ook 

is er dit jaar een bijdrage ontvangen voor het  

studiefonds dat bedoeld is om geschikte        

Zambianen een extra opleiding te laten doen. We 

zijn alle gevers van grote en kleine bedragen erg 

dankbaar voor hun bijdrage van dit jaar. Zonder 

die steun zouden wij dit zo noodzakelijke werk 

niet meer kunnen doen. U bent allen voor de 

stichting Bouwen met de Bouma’s van zeer grote 

waarde.  De jaarlijkse lasten van de organisatie zijn 

ruim € 2.000,-- lager dan vorig jaar, mede omdat 

er dit jaar maar één vrijwilliger is uitgezonden. Het 

totale bedrag aan projectkosten is besteed aan 

onderhoud en verbetering van de gebouwen die 

er in de loop der jaren werden gebouwd. Er is een 

omheining om het moederhuis gezet. Ook is het 

huis voorzien van elektriciteit. Bijzonder is wel dat 

het onderhoud allemaal door plaatselijke mensen 

is uitgevoerd. Ook is er weer een container, tot de 

laatste ruimte gevuld met 365 pakken, verscheept 

van Rotterdam naar Lusaka. Veel kleding, maar 

ook laptops, bouw- en elektriciteitsmateriaal en 

brillen.  De reis- en verblijfskosten zijn beduidend 

lager dan vorig jaar. De financiële situatie van de 

stichting is door de zuinige besteding van dit jaar 

verbeterd. Er is t.o.v. de inkomsten minder geld 

uitgegeven, waardoor de reserves zijn gegroeid. 

Per einde boekjaar is er bijna  € 47.000,-- aan te-

goeden, waarmee we het komende jaar weer met 

vertrouwen kunnen doorgaan.  

Wij blijven ervan overtuigd dat onze inspanningen 

voor de bevolking daar van groot belang is.     

Hopelijk mogen we ook voor de toekomst op uw 

royale steun blijven rekenen. 

Het bestuur BmB. 

Baten 

Giften en donaties  €   46.609 

Collecten  en acties  €   16.900 

Bijdrage studiefonds  €     3.000 

Verkoop goederen                 €        832 

Rente    €        178 

Totale baten   €   67.519 
     ======= 

Lasten 

Organisatielasten: 

Propaganda/organisatie  €     2.127  

Bestuurskosten   €        332                         

Bankkosten   €        246       

Totaal organisatielasten  €     2.705       

    

Projectlasten 

Containerkosten   €     6.131 

Reis-en verblijfskosten  €     2.414 

Uitbetaling studiefonds  €     3.000 

Bouwkosten projecten  €   36.394 

Totaal projectlasten  €   47.939   

 

Totale lasten    €   50.644 

    ======= 

 

Verloop liquiditeiten 

Saldo 1 september 2017  €   30.038 

Ontvangsten projectjaar 17/18   €   67.519 

Uitgaven projectjaar 17/18          €   50.644 

Saldo 31 augustus  2018  €   46.913 

    ======= 

 

Specificatie liquiditeiten 

Saldo 31-8-2018 spaarrekening €   31.489  

Idem       rekening courant        €   15.424  

 

Totaal    €   46.913 

    ======= 
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Plannen 2019 

 

Belofte maakt schuld, dus bouwen we       

volgend jaar in Longe drie klaslokalen en dat 

is, zoals u ziet, geen overbodige luxe. 

Dankzij de inspanning van BmB wordt de  

Primary School in Longe opgewaardeerd naar 

Secondary School en daar zijn ze, niet alleen 

de onderwijzers maar de hele gemeenschap, 

ongelooflijk trots op. 

Dit jaar hebben we alle projecten grondig op 

achterstallig onderhoud geïnspecteerd.     

Natuurlijk is er altijd klein onderhoud nood-

zakelijk, en op sommige plaatsen moet de 

waterafvoer verbeterd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

In Namasheshe zijn er daarnaast grote      

problemen met het drinkwater. Dit zijn      

bovendien grote kostenposten. Rijst de vraag: 

moet BmB deze kosten voor zijn rekening 

nemen? De gebouwen zijn eigendom van de 

staat. Helaas zegt de staat daarvoor geen geld 

te hebben. En dus….. 

Jammer genoeg is het verzoek van vorig jaar 

om de bouw van twee woningen te          

sponseren, niet gehonoreerd maar toch blijft 

dit op onze to do list staan. Goede woningen 

betekent een grotere kans op betere onder-

wijzers en dus beter onderwijs en door de 

huuropbrengst genereert BmB Kaoma in-

komsten. 

Om deze plannen te verwezenlijken hebben 

we uw steun heel hard nodig.  

En natuurlijk er zijn heel veel goede doelen, 

maar er is maar één Bouwen met Bouma’s. 

De kinderen op de foto zijn u heel dankbaar. 

Bestuur BmB 

Bouwen met Bouma’s 

zit op Twitter. Volg ons:  

 

 

@bouwenmetboumas 

 

Bouwen met Bouma’s is 

ook actief op Facebook.. 

 

 

 

 

 

 

Vind ons leuk: 

Facebook.com/

bouwenmetboumas 
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Het is onmogelijk om iedereen te bedanken die 

geld heeft gegeven aan BmB. De wet op de privacy 

maakt het heel moeilijk om iedereen persoonlijk te 

bedanken en bovendien komen er vaak giften alleen 

op naam binnen. Bij deze willen wij daarom iedereen 

hartelijk bedanken voor hun gift. Voor BmB is iedere 

gift, niet alleen grote maar ook kleine giften, 

belangrijk. Maakt u een bedrag over en u wilt graag 

een bevestiging van ontvangst, laat het dan even 

weten. 

       

Bij de foto’s   

Acties in 2018 

 

Enkele speciale  

giften dit jaar: 

Familie Rijpkema uit Joure 

50 jaar getrouwd, gift van 

€ 700,-- 

 

Een mooi bedrag van 

familie Van Peer uit  

Woerden i.v.m. 50-jarig 

huwelijksjubileum   

 

Familie Brandsma uit 

Roodhuis 61 jaar ge-

trouwd; gift van €  1.600,-- 

 

PKN Oudemirdum,  

Nijemirdum, Sondel t.g.v. 

Heropening De Hoek-

steen, donatie aan BmB 

van € 954,-- 

 

Hoe steunen wij financieel 1 maal per jaar 

BmB. “Wij maken ieder jaar gebruik van de 

“Goede doelen kramen” die gratis be-

schikbaar worden gesteld  door de Twellose 

ondernemers op het 3-daagse Klompenfeest. 

Wij verkopen gekregen spullen die we bij 

elkaar sprokkelen bij familie, buren, kennissen 

etc. Dit jaar hadden we 2 kramen met     

prachtige artikelen plus dat we de grote   

dingen via marktplaats hebben verkocht.  

Ook  was de heer Pietersen een middag aan-

wezig met zijn punnikkunst.  

Hij maakt mutsen en sjaals voor Letland. Met 

het naar huis gaan, nam hij voor € 85,-- aan 

kleding mee die hij weer naar Letland stuurt. 

“Zo wast de ene hand de ander”. Opbrengst 

van kraam, markplaats en giften € 1.650.--. 

Voor dit bedrag kunnen bijna 10 mannen in 

Kaoma een jaar naar school, wat BmB dit jaar 

voor elkaar heeft gekregen. Geweldig, daar 

doen we het voor.  

Hartelijke groet Trees en Antoon Haagen.   

Acties 2018 
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STICHTING 

BOUWEN MET BOUMA’S 

 

Secretariaat: 

p/a Marjanne Schaper 

Benjamin Steegengastrjitte 11 

8561GL  BALK 

 +31 6 26 39 83 52 

 

info@bouwenmetboumas.nl 

www.bouwenmetboumas.nl 

 

IBAN:   

NL34 RABO 0114 020 906  

 

K.v.K.: 011 102 58 

ANBI-nr: 815 014 934    

 
 

                     

Helpt u Bouwen met Bouma’s verder bouwen? Om het u gemakkelijk te maken, geven we u de       

mogelijkheid om een automatische machtiging af te geven. Vul onderstaande bon in en stuur deze 

naar: Stichting Bouwen met Bouma’s, p/a B. Steegengastrjitte 11, 8561 GL  BALK. Namens de mensen 

die wij mogen helpen: BEDANKT! 

Fotografie:  

Herman Bouma 

Deze nieuwsbrief is mede 

mogelijk  gemaakt dankzij 

een financiële bijdrage van:  

 

De Boer  

Financieel en Fiscaal 

Bakhuizen 

 

Echte Bakker Lenes 

lenes.echtebakker.nl 

Heerenveen 

 

JR Techniek Harmelen 

www.jrtechniek.nl 

 

Giesbers Optiek Inclusief 

Grave 

www.giesbersoptiek.nl 

 

Café De Ree Reahûs   

 

Administratiekantoor  

Westendorp Workum 

 

J.O.N.G. architecten Lemmer 

www.jongarchitecten.nl 

 

Haarsma Foodimpuls 

www.haarsma.nl 

Heerenveen 

 

Autobedrijf Witteveen  

& Brouwer B.V.  

Blauwhuis/Easterein 

 

Waarvoor hartelijk dank! 

Doorlopende machtiging                        S€PA 

Naam:  Stichting Bouwen met Bouma’s 

Adres:  Frederik Hendriklaan 26 

Postcode:   8448 ME Heerenveen 

Land:  Nederland  

IBAN:  NL34 RABO 0114 020 906 

Incassant_ID: NL24 ZZZ 0111 0258 0000  

Kenmerk machtiging:                                          (door BmB in te vullen) 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Bouwen met Bouma’s  

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om eens per:  

 

maand/kwartaal/half jaar/jaar een bedrag van € ____________  

van uw rekening af te schrijven wegens uw gift en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Bouwen met Bouma’s. Als u het 

niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht  

weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam: _________________________________________________ 

 

Adres: _________________________________________________ 

 

Postcode: _____________   Woonplaats: ___________________ 

 

Land: _____________   E-mail: _________________________________________________________ 

 

Rekeningnummer [IBAN]: __________________________________________ 

 

Bank Identificatie [BIC]:   ___________________________________   (alleen als u niet in Nederland woont) 

 

Plaats en datum:      ________________________________________________ 

 

Handtekening:  ________________________________________________  

Ook zij 

wenst alle 

vrienden & 

vriendinnen 

van BmB 

een  

zalig Kerst-

feest en  

een liefde-

vol 2019! 


