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Introductie Van de voorzitter….  

Bij de voorpagina:  

 

De timmerleerlingen aan het 

werk. 

 

De huidige klaslokalen in 

Kashompa. 

Het afgelopen jaar heeft de nieuwe werkwijze van de  

stichting meer concrete vormen aangenomen. Na  

aanvankelijk vooral als bouwers actief te zijn geweest in 

Zambia, hebben we het accent verlegd naar het financieel 

ondersteunen van initiatieven die er vanuit het bestuur in 

Kaoma worden genomen. Voor ons is wel duidelijk  

geworden, dat de Zambianen zonder onze fysieke inbreng 

prima in staat zijn een project te realiseren. De financiële 

mogelijkheden zijn lokaal echter nog steeds schaars. Op 

dat punt kunnen we vanuit Nederland nog veel betekenen. 

 

In het afgelopen jaar zijn er in Longe opnieuw 3 klas-

lokalen gerealiseerd. Hiermee heeft de school de status als 

‘secondary’ school gekregen. Hier zijn wij erg trots op, 

want dat biedt de kinderen mogelijkheden om na de    

basisschool verder te leren.  

 

Wat mooi is om te zien, is dat de leerlingen die door de 

financiële ondersteuning van de stichting worden opgeleid 

tot timmerman/vrouw (in totaal nu 17), voor de school al 

het meubilair en ook de deuren hebben gemaakt. Het mes 

snijdt hier aan twee kanten; de studenten doen werk-

ervaring op in een concreet project en de kosten voor de 

aanschaf van meubilair zijn beperkt.  

 

Door diverse acties en de vele trouwe donateurs die ons 

financieel ondersteunen, is de stichting in staat haar werk 

te blijven doen en mee te bouwen aan een mooie toe-

komst voor Zambia. Daar zijn wij erg dankbaar voor! 

 

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: 

 

De fundering wordt  

gegraven in Longe. 
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Aandacht is de motor van alles 

In Trouw van 18 februari 2017 reflecteert Frans van 

Deursen, acteur/zanger en dichter, over zijn levens- 

motto: aandacht is de motor van alles.  

 

Ergens geen aandacht aan besteden, zegt hij, kun je 

niet ongestraft blijven doen. Verwaarloos een wond 

en hij gaat ontsteken. Als je je huwelijk verslonst, zal 

de liefde er niet beter op worden. Tegelijk wijst hij er 

op dat te veel aandacht echter eveneens verkeerd 

uitpakt. De dichter ziet de noodzaak voor een  

duidelijke balans. 

 

In het licht van bovenstaande geldt deze stelling ook 

voor BmB. Gelukkig heeft onze Stichting vanaf het 

begin in 2005/2006 als haar embleem duidelijk    

gekozen voor samenwerkende handen.  

 

Dit zet de betreffende gemeenschappen op gelijke 

voet, die elkander aanvullen elk met eigen mogelijk-

heden. Het op de loer liggende gevaar van het beter 

weten aan één en dezelfde kant wordt voortijdig de 

pas afgesneden De toon is gezet om een even-

wichtige dialoog te garanderen en tot de meest 

vruchtbare resultaten te leiden.  

De ontwikkeling die BmB deze jaren doorgemaakt 

heeft en de successen die zijn behaald, zijn een zeker 

bewijs dat wederzijdse aandacht de weg is elkaar te 

ontmoeten en te verrijken. 

 

De Christenen onder ons mogen met dank en  

vreugde vaststellen, dat ze zich bovendien bevinden 

op de weg van Jezus, die meer dan eens door  

duidelijke voorbeelden in de Bijbel laat zien wat er 

van ons, gelovigen, verwacht wordt.  

 

U allen, die van harte betrokken zijn bij BmB wens ik 

een Zalig Kerstfeest toe. Gods rijkste zegen over u en 

uw dierbaren in het Nieuwe Jaar 2020. 

Een Zalig Nieuwjaar dus. 

 

p. Johannes Bouma cmm   

Missionaris van Mariannhill                                                                                                  

St. Paul, Arcen  
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Bij de foto: 

 

De laatste hand wordt 

gelegd aan het  

meubilair in Longe. 

 

      

“Levens veranderen". Onze samenwerking met 

BmB belooft tot betere dingen te komen. In 

2018 hebben we afgesproken om minimaal 

tien timmerlieden te trainen. Op dit moment 

hebben we zeventien leerlingen die de twee-

jarige timmeropleiding volgen. Zeven van hen 

zijn dames. Dit heeft beide partners aan-

gemoedigd om te overwegen meer cursussen 

te introduceren die het levensonderhoud van 

onze jongeren in Zambia kunnen verbeteren.  

 

De westelijke provincie Zambia staat bekend 

als de armste provincie van het land. Dit is zo, 

omdat er maar weinig bedrijfstakken zijn die 

kansen op werk bieden. Als onderdeel van een 

oplossing voor deze uitdaging benadrukt  

Kaoma Trades Training Institute ondernemer-

schap in al zijn trainingsprogramma's.  

 

In samenspraak met BmB hebben we de    

timmerleerlingen al enkele schoolbanken laten 

maken en verkopen. Dit heeft niet alleen de 

studenten gemotiveerd, maar het heeft ook 

het levensonderhoud van hun families en  

familieleden verbeterd.  

 

We zijn erg hoopvol dat als dit partnerschap 

een kans krijgt, het zal floreren en veel levens 

in onze gemeenschappen zal beïnvloeden. We 

willen ook voor de familie Bouma bidden, dat 

God hen rijkelijk zal blijven zegenen en hun 

gunsten zullen verlenen.  

 

We betuigen onze dankbaarheid aan alle   

donateurs, partners en individuen die op de 

een of andere manier bijdragen aan het goede 

werk van BmB. Moge de Almachtige God u 

ook rijkelijk zegenen. Bedankt iedereen. 

 

Daka Charles  

Principal Kaoma Trades Training Institute 

 

Timmeren is een vak, een ambacht waarbij het 

primaire is het bewerken van hout en het  

werken met de bouwmaterialen.  

 

We willen het bestuur van BmB danken voor 

de ondersteuning bij het trainen van de jeugd 

in dit district in timmerwerk en schrijnwerk. 

 

Al vele jaren kijken we ernaar uit om een 

aantal inkomsten genererende activiteiten te 

creëren die ons, de jeugd, onafhankelijk en 

zelfredzaam maken.  

 

De opleiding tot timmerman/vrouw zal ons de 

mogelijkheid bieden tot betaalde banen en de 

mogelijkheid tot doorgroeien. 

 

Serenje Kambole 

Lives are changing……………….. 
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Terugblik Herman Bouma 

 

Het lijkt zo gemakkelijk; op 14 januari 2019 start de, door 

BmB gefinancierde, 2-jarige opleiding tot timmerman/

vrouw. Helaas zijn er op dat moment geen 10 cursisten die 

aan de eisen van het Trainings Trades  Institute Kaoma 

voldoen. Uitstel tot 28 januari.  Gelukkig komt van uitstel 

geen afstel, na twee weken hard werken, zijn er geen 10 

maar 17 studenten, waarvan 7 vrouwen. Geweldig! 

 

Als ik in juli weer in Kaoma kom, blijkt dat er niemand is 

afgehaakt. Nee, ze zijn allemaal super gemotiveerd en ook 

belangrijk; ze hebben ontzettend veel geleerd. Ze maken 

de deuren en schoolbanken voor de nieuwe klaslokalen in 

Longe. Dubbel voordeel dus: deze 17 mensen leren een 

vak en dankzij die opleiding is het niet nodig dat BmB in 

Lusaka dure schoolbanken koopt. Ook de deuren zijn 

goedkoper en passen perfect. Geen aanschaf van banken 

in Lusaka betekent ook geen hoge transportkosten  

(Lusaka-Kaoma, 400 km). 

 

Gelijktijdig met de timmeropleiding is de bouw van het 

derde 1x3 klaslokalen blok in Longe gestart, deze keer  

zonder fysieke hulp van bouwers uit Nederland. Op 19 juli 

is de overdracht aan de staat. Het gebouw is weer prachtig, 

ik ben trots. Ik ben altijd trots, maar deze keer is wel heel 

bijzonder. Ik ben super blij met het geleverde vakwerk van 

“onze” timmerstudenten in opleiding. Na zes maanden!! 

 

De overdracht is een unieke gelegenheid om uitbundig 

feest te vieren. Een feest met heel veel zang en dans, maar 

ook met veel speeches. Teveel eigenlijk, ik zou graag mijn 

speech overslaan maar helaas mag dat niet. Daarna eten. 

Een Afrikaans feest zonder eten is geen feest dus…..  

 

Al met al is het weer een fantastisch jaar geweest en zoals 

elk jaar neem ik met weemoed in mijn hart afscheid van 

iedereen, met de belofte dat ik volgend jaar terug kom.  

  

Herman Bouma,  

coördinator/fotograaf  

 

 

 

 



                                                                          6 

 

      

Kashompa Community School  

Bij de foto:  

 

Kashompa  

Community School 

 

 

Als Kashompa Community zijn we er klaar 

voor, zelfs voor een eventuele tweede    

project in de toekomst. We zullen nog    

harder werken en waarderen echt wat BmB 

voor ons doet, iets wat we niet hadden  

verwacht. 

Daarom werken we hard om ons project tot 

een goed einde te brengen en we kijken 

ernaar uit, dat na de bouw de Kashompa 

school door de overheid wordt opgewaar-

deerd door gediplomeerde  leraren aan te 

stellen. Deze ontwikkeling zal bovendien de 

voortijdige schoolverlaters aanmoedigen 

om terug naar school te gaan. 

Dank je. 

Schoolhoofd                                                                                                   

P.T.A. Voorzitter 

Oliver K. Chinyama                                                                                         

Mobby Kapemba 

 

 

Brief aan Nederland……... 

 

Wij, als Kashompa Community willen 

u graag iets vertellen over onze 

school.  

 

Kashompa Community School wordt 

beheerd door de leden van de    

gemeenschap. Er zijn vijf leer-

krachten, als vrijwilliger uit de ge-

meenschap, 1 vrouw en 4 mannen. 

Het heeft slechts één tijdelijk  

klaslokaal gemaakt van palen en 

modder.  

 

Geen schoolbanken, geen per-

manente toiletten, geen goed    

stromend water en geen elektriciteit. 

 

Als gemeenschap willen wij graag bij 

de door BmB te bouwen school een  

bijdrage leveren door tijdens de 

bouw voor voldoende zand en grind 

te zorgen en wij beloven dat wij 

zolang het nodig is de stenen nat 

zullen houden.  
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Plannen 2020 

Bouw 3 klaslokalen 

Ook volgend jaar willen we de bouw van 3 klas-

lokalen mogelijk maken. Ditmaal in Kashompa.  

Op dit moment bestaat de school uit een klein 

klaslokaal en een locatie in de buitenlucht waar 

verspreid over de week in totaal 205 kinderen les 

krijgen. Er wordt op dit moment door vijf          

vrijwilligers les gegeven. Door de bouw van 3 

klaslokalen is de verwachting dat het aantal   

kinderen, dat naar school gaat, zal verdubbelen. 

Als de school klaar is, dragen wij het gebouw 

over aan de overheid. Op haar beurt zorgt de 

overheid ervoor, dat er gediplomeerde onder-

wijzers op de school worden aangesteld. Hiermee 

wordt de kwaliteit van het onderwijs naar een 

hoger niveau getild. Om het project financieel 

mogelijk te maken, hebben wij het als eigen doel 

ingediend voor de vastenactie van 2020. Dit in 

samenwerking met de Heilige Christoffel        

parochie die bestaat uit de parochies in           

Bakhuizen, Balk, Joure, Lemmer, St. Nicolaasga, 

Sloten en Woudsend. Inmiddels is bekend ge-

maakt, dat ons project is goedgekeurd! 

Wilt u ons project via de vastenactie steunen, 

maar woont u niet in de deelnemende parochie, 

dan kunt u bij het overmaken van uw bijdrage 

het projectnummer 401393 vermelden. 

Herstel waterput Namasheshe  

In 2012 heeft Bouwen met Bouma’s op een    

aantal plaatsen waterputten aangelegd. Onder 

andere bij de nieuw gebouwde school in        

Namasheshe. Deze waterput wordt niet alleen 

door de school gebruikt, maar ook door mensen 

uit de omgeving. Door de grote hoeveelheid ijzer  

in het grondwater en fouten die zijn gemaakt bij 

de aanleg, zit er (veel) te veel ijzer in het water, 

dat wordt opgepompt. Dat is niet alleen schade-

lijk voor de installatie, maar het brengt ook de 

gezondheid van de gebruikers in gevaar. In 2020 

willen we deze waterput vervangen. We hebben 

hiervoor al een mooie bijdrage ontvangen van de 

H. Andreas kerk in Zorgvlied.  

Verbeteren waterafvoer mothershelter 

In het regenseizoen is er schade ontstaan aan de 

fundering van de mothershelter. Door de aanleg 

van een muur om het complex, kan het regen-

water niet meer goed wegstromen en is de 

grond rondom de fundering van het gebouw 

weggespoeld. Door voorzieningen te maken dat 

het water beter weg kan komen, willen we dit 

probleem gaan oplossen.  

Voor actuele informatie verwijs ik u graag naar 

onze vernieuwde website. 

Bijeenkomst Vrienden van BMB 

Volgend jaar, in 2020, staat de bijeenkomst gepland op zondagmiddag 25 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 werkzaamheden 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 toekomst van BmB. Noteer de 

datum alvast in uw agenda. Kom allemaal en neem vrienden, familieleden en andere belangstellenden 

mee!  
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Bij de foto: 

 

Verdeling van de  

spullen uit te container 

      

Ik wil met jullie even stil staan bij zoveel mooie 

dingen die ik met de geweldige hulp van BmB 

Nederland tot stand heb zien komen. 

 

Ik waardeer de scholenbouw in de westelijke 

provincie Zambia erg. Deze scholen hebben 

veel kwetsbare kinderen geholpen die vroeger 

lange afstanden aflegden om te kunnen leren. 

Het heeft veel van deze kinderen geholpen bij 

het leren lezen en schrijven.  

 

Het bouwen van scholen in verschillende   

gemeenschappen heeft er toe geleid, dat de 

overheid een aantal leraren heeft over-

geplaatst naar de nieuw gebouwde scholen 

om zo de beste resultaten in het onderwijs te 

bereiken. Want wij geloven dat onderwijs de 

sleutel tot succes is. 

 

Ik waardeer de initiatieven van BmB bij het 

Kaoma District Ziekenhuis; dit zijn de opvang 

voor aanstaande moeders en de speciale 

school voor gehandicapte kinderen. De     

mothershelter biedt onderdak aan vrouwen 

die voorafgaand aan de bevalling naar het 

ziekenhuis komen en er een paar dagen    

blijven. Dit vanwege de grote afstand vanwaar 

ze komen. Het is heel belangrijk om een 

zwangere vaak te laten controleren om zo 

complicaties bij de bevalling te voorkomen. 

 

Daarnaast krijgen de gehandicapte kinderen  

de kans om te leren. Ook zij hebben recht op 

onderwijs. Dit is een pluspunt voor de        

gemeenschap van Kaoma, omdat veel        

gehandicapte kinderen nu een plek hebben 

om te leren, zoals ieder ander kind. 

 

 

 

Over de container gesproken; met de tweede- 

hands kleding die BmB Nederland altijd  

stuurde, kleedde het veel mensen op het  

platteland. Dit zijn mensen die zich nooit   

fatsoenlijk konden kleden. Tegenwoordig  

kunnen ze schoenen, broeken en shirts aan-

trekken om hun lichaam te bedekken. Deze 

mensen zijn zo dankbaar voor het goede werk 

van BmB Nederland. 

 

Tot slot wil ik BmB bedanken voor het feit, dat 

ik in het bestuur ben opgenomen. Ik krijg zo 

de kans om de verschillende projecten te  

monitoren. Ik zie met eigen ogen, dat er vaak 

maar een klein duwtje in de rug nodig is om 

iets aan de armoede te doen.   

 

Bedankt BmB Nederland voor de geweldige 

hulp die jullie naar Zambia hebben gebracht. 

Kinderen, moeders, vaders, de hele            

gemeenschap die altijd een glimlach op ons 

gezicht tovert. Ik zal mij, als BmB-bestuurslid  

in Kaoma, met heel mijn hart en ziel inzetten, 

want ik weet dat dit werk is voor de mensheid. 

Dank u en God zegene u allen. 

 

Vice-secretaris  BmB - Kaoma, Zambia. 

Dorica Banda, 

 

 

Nieuws van BmB Kaoma 
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Financiën 

Zoals ieder jaar gebruikelijk is, proberen we ook 

nu weer u 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 2018 – 2019, dat op 

31 augustus 2019 werd afgesloten. De totale netto 

ontvangsten bedroegen dit jaar € 66.717,-- en zijn 

ten opzichte van vorig jaar praktisch gelijk ge-

bleven ( € 800,-- lager). De bijdragen aan giften, 

donaties en schenkingen bedroegen € 49.500,--  

en zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met 

ruim € 3.000,--. De opbrengsten van speciale   

acties en diverse collectes bedroegen totaal          

€ 17.200,--  en zijn vrijwel gelijk gebleven aan die 

van vorig jaar. Dit door weer een geweldige actie 

die in Twello werd  gehouden en een extra      

bijdrage van energiebedrijf Enexis. 

We zijn alle gevers van grote en kleine bedragen 

(en die waren ook dit jaar weer talrijk) erg dank-

baar voor hun bijdrage. Zonder die steun zouden 

wij dit zo noodzakelijke werk in Zambia niet meer 

kunnen doen. U bent allen voor de stichting    

Bouwen met de Bouma’s van zeer grote waarde. 

De totale lasten bedroegen € 60.886,--. De      

jaarlijkse lasten van de organisatie bedroegen dit 

jaar € 4.700,--. Dit bedrag is € 2.000,-- hoger dan 

vorig jaar, mede omdat er dit jaar geïnvesteerd is 

in het bouwen van een nieuwe website. Het totale 

bedrag aan projectkosten bedroeg ruim                

€ 56.000,-- .  Deze kosten zijn besteed aan de 

bouw van 3 klaslokalen in Longe, het opleiden van 

timmerlieden en divers klein onderhoud.  

Bijzonder is wel dat alle onderhoud weer door 

lokale mensen is uitgevoerd. De financiële situatie 

van de stichting is verbeterd; dit werd mogelijk 

doordat de baten ca. € 6000,-- hoger waren dan 

de organisatiekosten en investeringen samen. Er is 

t.o.v. de inkomsten dus minder geld uitgegeven, 

waardoor de reserves zijn toegenomen. Per einde 

boekjaar (31 augustus) is er bijna  € 53.000,-- aan 

tegoeden bij de bank. Daarmee kunnen we voor 

volgend jaar weer plannen maken en met ver-

trouwen de toekomst tegemoet gaan.  

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. 

Baten 

Giften en donaties  €   42.499 

Collecten  en acties  €     8.979 

Schenkingen   €     7.000 

Bijdrage Enexis   €     8.200 

Verkoop goederen                 €          27 

Rente    €          12 

Totale baten   €   66.717 
     ======= 

Lasten 

Organisatielasten: 

Propaganda/organisatie  €      1.817 

Bestuurskosten                                  €         381                         

Bankkosten   €         232 

Website    €      2.270  

Totaal organisatielasten  €      4.700       

    

Projectlasten 

Reis-en verblijfskosten  €     4.620 

Bouwkosten projecten  €   51.566 

Totaal projectlasten  €   56.566   

 

Totale lasten    €   60.886 

    ======= 

 

Verloop liquiditeiten 

Saldo 1 september 2018  €   46.913 

Ontvangsten projectjaar 18/19   €   66.717 

Uitgaven projectjaar 18/19          €   60.886 

 

Saldo 31 augustus 2019  €   52.744 

    ======= 

Specificatie liquiditeiten 

Saldo 31-8-2019 spaarrekening €   31.324  

Idem       rekening courant        €   21.420  

 

Totaal    €   52.744 

    ======= 
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Niet te geloven 

 

In het jaar 2005 waren wij als familie Bouma 

van mening dat wij onze broer, pater         

Johannes maar eens moesten steunen in 

Zambia. 

Zo gezegd, zo gedaan, maar…… het was   

sneller gezegd dan gedaan. 

Voor het oprichten van de stichting Bouwen 

met Bouma’s moesten wij heel wat obstakels 

overwinnen.  

Inmiddels zijn wij 15 jaar verder. 

Wat is er in die jaren is gerealiseerd, is niet te 

geloven. 

Geweldige beelden, gemaakt door Herman 

Bouma, worden getoond op de jaarlijkse   

bijeenkomst voor de vrienden van BmB in 

oktober, waar iedereen is van harte welkom is. 

Komt het zien. 

Pater Johannes is inmiddels met pensioen en 

op deze leeftijd heeft hij tijdens het wandelen 

de steun nodig van een wandelstok. Toch 

dwalen zijn gedachten nog vaak af naar   

Zambia en de stichting. Wij blijven hem dus 

graag steunen. 

In een reclamespot op radio Friesland horen 

wij vaak het volgende;  ”eiliks ha wy in pear 

sinten oer” (vrij vertaald: we hebben een beet-

je geld over). De adverteerder wil graag dat je 

dat geld gaat beleggen. 

Beste mensen, is dat bij u ook het geval dan 

verzeker ik u dat een aandeel in de stichting 

Bouwen met Bouma’s een geweldige        

investering  is. De rente, uitbetaald in vreugde 

en voldoening, is enorm. Probeer dat maar 

eens bij de bank.  

BmB kan uw geld goed gebruiken voor de 

aanschaf van een betrouwbare, veilige auto 

eventueel met aanhanger, voor het vervoer 

van bouwmateriaal. Kosten ± € 20.000. 

Wij hopen dat wij het komende jaar weer op 

uw steun mogen rekenen. We gaan ervoor. 

Zie en overtuig u zelf, kom op de jaarlijkse 

stichtingsbijeenkomst in oktober 2020. 

Zeg tegen je zelf. Ik zal er zijn. 

Durk Bouma 

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 

 

 

Of kijk op onze  

vernieuwde website! 

www.bouwenmetboumas.nl 



                                                                      11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 2019 

Enkele speciale  

giften dit jaar: 

 

Een geweldige bijdrage 

van familie Haagen uit 

Twello i.v.m. 50-jarig  

huwelijksjubileum en  

allerlei overige acties 

 

 

Donatie van de H. Andreas 

kerk in Zorgvlied voor het 

herstel van de waterput 

 

 

Een mooi bedrag van 

familie De Ree uit     

Roodhuis namens de 

oliebollenbakkers   

 

 

Een prachtige bijdrage van 

Lionsclub Tusken Mar en 

Klif uit Balk n.a.v.  

gaasterlandwandeltocht.nl 

 

 

Load shedding in Zambia betekent, dat er een 

aantal uren per etmaal geen elektriciteit is. Ik 

ken dit probleem al jaren; soms is het 2 uren 

soms 4, maar nu is het al 10 uren of meer. 

Voor mij is dit een uitdaging, niet echt een 

probleem, alhoewel ik merk hoe verwend ik 

ben, zonder elektriciteit is er geen koffie, 

geen warme maaltijd. Ik kook elektrisch, dus 

niet op houtskool. In januari ben ik 4 weken 

in Kaoma dus dat overleef ik wel, maar hoe 

doet de lokale bevolking  dit? 

De economische gevolgen van load shedding 

zijn gigantisch. Grote bedrijven gaan failliet; 

werkeloosheid alom. Particulieren die met 

hun laatste centen een bedrijfje zijn gestart, 

in de hoop op een betere toekomst: geld en 

dus toekomst weg! 

Gezondheidszorg. Het ziekenhuis in Kaoma 

biedt zorg aan 120.000 mensen. Zonder 

stroom is alle elektrische, levensreddende 

apparatuur zoals bijv. bij de hartbewaking en 

bij de couveuses natuurlijk uitgeschakeld. 

Operaties moeten worden uitgesteld.       

Verpleging die ‘s nachts bij kaarslicht voor de 

patiënten moet zorgen. En dit niet voor een 

paar dagen, nee, dit probleem speelt al jaren. 

Misschien niet zo extreem als nu, maar toch!

En de regering? Die verschuilt zich achter 

‘klimaatverandering’, te weinig regen, sorry. 

Maar er ligt wel een plan op tafel om het 

stroomtarief met 200% te verhogen. 

Over mij hoeven jullie je geen zorgen te   

maken. Ik heb hier lieve vrienden die, als het 

nodig is, wel voor mij op houtskool willen 

koken. 

Herman Bouma, Coördinator/fotograaf. 

Load shedding 

Acties 2019 



                                                                          12 

 

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! 

Online doneren kan nu ook! Via www.bouwenmetboumas.nl. 

Fotografie:  

Herman Bouma 

Deze nieuwsbrief is mede 

mogelijk  gemaakt dankzij 

een financiële bijdrage van:  

 

De Boer  

Financieel en Fiscaal 

Bakhuizen 

 

Echte Bakker Lenes 

Heerenveen 

www.lenes.echtebakker.nl 

 

J.O.N.G. architecten Lemmer 

www.jongarchitecten.nl 

 

Haarsma Foodimpuls 

Heerenveen 

www.haarsma.nl 

 

Coop Veenstra  

Blokzijl 

www.Veenstra.Blokzijl 

@coop.nl  

 

Kramer Bouwbedrijf 

Harich 

www.bouwbedrijfkramer.nl 

 

Haarsma Advocaten 

Paterswolde 

www.haarsma-advocaten.nl 

 

Aannemersbedrijf  

Meerbouw Oudega 

www.meerbouw.com 

 

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  

Kerstfeest en  

een liefdevol 

2020! 


