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Introductie Van de voorzitter….  

Bij de voorpagina:  

 

De 7.000 stenen liggen klaar 

voor de bouw. 

 

De opening. 

 

Net als voor u, is 2020 voor onze stichting een bijzonder 

jaar geworden. Bij de start van de vastenactie in het voor-

jaar gooide het coronavirus direct roet in het eten. Het 

plan om flink op de trom te slaan met ons mooie project in 

Kasompha kon al snel weer in de ijskast. Gelukkig is de 

realisatie van het project, hoewel enigszins vertraagd, niet 

in gevaar gekomen. De school is klaar om gebruikt te   

worden!   

Afgelopen zomer is onze bouwcoördinator Herman niet in 

Zambia geweest. In de zomer dragen we normaliter het 

lopende project over en smeden we plannen voor volgend 

jaar. Fysiek overleg was dit jaar dus niet mogelijk en con-

tact via mail en whatsapp blijkt dan best wel beperkt.  

Naast het project in Kashompa hebben we dit jaar enkele 

kleinere zaken opgepakt. In Namasheshe is de waterput 

hersteld. Door de grote hoeveelheid ijzer in het water was 

de oorspronkelijke installatie beschadigd en niet meer te 

gebruiken. Ook is de stichting dit jaar eigenaar geworden 

van een stuk grond. In de komende tijd gaan we ons    

beraden wat we met de grond kunnen doen. De bedoeling 

is uiteraard, dat met de opbrengst geld kan worden     

gegenereerd, waarmee de exploitatie van de diverse    

eigendommen kunnen worden gedekt. Zodra de plannen     

concreter worden, zullen we u hierover nader informeren. 

Om ons werk ter plaatse goed te kunnen doen, is ook de 

auto vervangen. De auto was op! Het was te gevaarlijk om 

deze nog te gebruiken.  

U ziet, er is nog steeds genoeg te doen. Door de grote 

groep donateurs en diverse acties wordt er ieder jaar veel 

geld ingezameld.  Hiermee kunnen we ons blijven inzetten 

voor een goede toekomst van de bevolking in Zambia. Ik 

wil u vanaf deze plek danken voor uw steun.  

Wytze Bouma 

De stichting Bouwen met 

Bouma’s is in 2005      

opgericht. 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        

missionaris 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 aankondiging dat we het 

project in Kashompa gaan 

realiseren. 

 

 

 

De reparatie van de  

waterput. 
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Kerstmis en nieuwjaar 2021 

Een jaar geleden rond deze tijd bij het formuleren 

van de BmB Nieuwsbrief heb ik mijn aandacht laten                                                             

vallen op een wijs maar geleende zin.                                                                                               

Het luidde: “aandacht is de motor van alles”. Ik 

hoopte daarmee allen die betrokken zijn bij het                                                                             

intussen vijftien jaar lange BmB gebeuren weer even 

wakker te schudden, en hun hernieuwde aandacht 

hiervoor te vragen aan het begin van het nieuwe 

jaar. Met evenveel hoop ook, dat de nog vele                                                                         

onbekenden met dit BmB-wonder, het mogen     

ontdekken en zich ontplooien als meest enthousiaste 

medewerkers en donateurs.  

Dan ineens, geheel onverwacht, daagt er een paar 

maanden later wereldwijd een zeer ingrijpend virus  

op, Covid-19; een virus dat verwoestend om zich 

heen slaat. Ziekte en dood zijn dagelijks nieuws in de 

media. De maatschappij wordt met de dag ver-

warder, ondragelijker en vermoeiender. Angst slaat 

de mensen om het hart wegens het ineenstorten van 

de economie met als gevolg het tragisch verlies van 

veel banen, dat talloze gezinnen berooft van hun 

dagelijks bestaan. Vragen benauwen ons, juiste                                                                                                                                                              

antwoorden zijn zoek. Alleen een beetje Hoop blijft 

in ons.       

Een Hoop echter die vreemd genoeg tot waar Geloof 

kan leiden. Niet noodzakelijk geloof in een          

Almachtige God, die in een oogwenk het corona- 

probleem in de wereld oplost, maar een diep geloof 

in een Vader die ondanks alles het beste met ons 

voor heeft, zoals duidelijk blijkt uit de geboorte van 

zijn mens geworden Zoon, Jezus Christus. Dit Geloof 

geeft in de eerste plaats een diepere betekenis aan 

ons eigen leven en brengt enige rust met zich mee. 

Bovendien werpt het mogelijk een nieuw licht op het 

over de jaren toch wel zeer verwaterde en            

armoedige kerstfeest met nauwelijks aandacht voor 

Christus, zoals dat tegenwoordig door velen ervaren 

en gevierd wordt.       

 

Van harte wens ik u en uw dierbaren een God- en 

menswaardig Kerstfeest, als ook een blij en gezond,                                                                          

maar vooral coronavrij 2021 met de nodige energie 

voor weer een vruchtbaar BmB jaar.    

                                                                                                                                       

Met vriendelijke groeten. 

p. Johannes Bouma cmm   

Missionaris van Mariannhill                                                                                                  

St. Paul, Arcen  
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Bij de foto: 

 

De opening. 

 

      

Overdracht school in Kashompa 

 

Op 6 november 2020 eindelijk… kwamen de 

gemeenschap van Kashompa, bestuursleden 

BmB, en verdere belangstellenden bijeen voor 

een feestelijke overdracht van het 1x3 klas-

lokalenblok, gebouwd door BmB Kaoma en 

gefinancierd door BmB Nederland. Ook     

afgevaardigden van de Chief, de Districts-

commissaris en het Ministerie van Onderwijs 

waren aanwezig.  

 

Het was een fijne ontmoeting voor alle      

aanwezigen. Er werden gedichten voorge-

dragen, liedjes gezongen en schoolkinderen 

dansten in jubelstemming. BmB dankend voor 

het goede werk dat ze doen. 

Ook werden er verschillende toespraken    

gehouden, vol aanmoediging over hoe zorg te 

dragen voor het gebouw dat ze nu op een             

presenteerblad krijgen aangeboden.  

 

Mensen waren druk bezig met het maken van 

foto's van de prachtige ‘bloem’, die in        

Kasompa is geplant. 

 

 

 

 

 

Het was geen gemakkelijke opgave voor het 

bestuur om een prachtige bloem, een school, 

in de Kashompa gemeenschap te bouwen. Dit 

was vooral te wijten aan de elektriciteits-

problemen in Zambia, dit in combinatie met 

Covid-19.   

 

Het werk vorderde langzaam, de prijzen van 

de bouwmaterialen stegen heel erg ... tot    

vandaag... een dollar is ongeveer K. 20,=  

De bestuursleden werkten met man en macht 

om ervoor te zorgen dat alles op tijd klaar 

was... ten behoeve van het arme kind van 

Kashompa.  Een grote glimlach uit de hele 

gemeenschap van Kashompa is nu te zien. De 

kinderen hebben nu een fatsoenlijk klaslokaal 

om te leren en de leraren zullen er met trots 

les geven. Er is zonne-energie geïnstalleerd in 

elk lokaal, zelfs buiten is het voor de veiligheid 

verlicht. 

 

Hartelijk dank aan het bestuur van Nederland 

voor de werkgelegenheid geboden aan de 

bouwers en elektriciens. Nogmaals bedankt 

voor de financiële hulp die verandering heeft 

gebracht in deze gemeenschap.  

 

Vice secretaris BmB Kaoma  

Dorica Banda. 

Kashompa Community School 
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Terugblik Herman Bouma 

 

In de eerste week van januari begint de bouw van een 1x3 

klaslokalenblok in Kashompa, dat wil zeggen; het maken 

van de stenen begint. Om stenen van een hoge kwaliteit te 

krijgen, moeten ze langzaam drogen. Het is dus verstandig 

om er al in het regenseizoen mee te beginnen. Maar soms 

regent het een paar dagen niet en dan moet de gemeen-

schap, meestal de vrouwen, ervoor zorgen dat ze niet uit-

drogen. Dus als moeder natuur je dat zware werk uit    

handen neemt…. 

 

Als ik na vier weken terugga naar Nederland liggen er ruim 

7000 stenen klaar voor gebruik.  De planning is, dat na 

ongeveer zes maanden het gebouw klaar is voor de over-

dracht aan de staat. Of dat lukt? Natuurlijk! Het lukt altijd 

dus……. Ik hoop er in ieder geval in juli getuige van te zijn. 

Helaas, in februari/maart staat de hele wereld op zijn kop: 

Covid-19. Net zoals overal ter wereld moet men zich ook in 

Kaoma aan strenge regels houden. Afstand houden lukt 

wel, maar geen handen schudden is veel moeilijker.  

 

Mede door al die regels en beperkingen kunnen alle bouw-

materialen niet altijd op tijd worden geleverd. Dit is niet 

het enige probleem; ook de perioden zonder elektriciteit 

zijn dit jaar extra lang, hierdoor loopt de bouw veel ver-

traging op. 

 

 

Maar BmB Kaoma zou BmB Kaoma niet zijn als ze deze 

tegenslagen niet zou oplossen. Op 6 november 2020 wordt 

een prachtig gebouw aan de staat overgedragen. De    

mensen in de regio Kashompa zijn supertrots en blij, ze 

noemen de school een bloem.  

 

Een bloem in de bush. 

  

Herman Bouma,  

coördinator/fotograaf  
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Vastenactie 2020 

Bij de foto: 

 

De openingsceremonie. 

 

 

Voor het project is bij de vastenactie een bij-

drage gevraagd van € 10.000. Normaal     

gesproken dient ⅔  van dit bedrag opge-

bracht te worden door bijdragen van mensen 

die het project steunen. De vastenactie doet 

hier dan nog ⅓  bij.  

Dit jaar is echter alles anders. Wij en ook  

andere eigen doelen hebben niet of         

nauwelijks aandacht voor het project kunnen      

vragen. In zijn algemeenheid is daarom ook 

fors minder geld opgehaald. Onze stichting is 

in de gelukkige omstandigheid dat we een 

grote schare trouwe aanhangers hebben. 

Bovendien heeft de Christoffelparochie in het 

parochieblad regelmatig aandacht voor ons 

project gevraagd. Er is daardoor voldoende 

geld opgehaald.  

De vastenactie heeft inmiddels in 2 termijnen 

onze projectbijdrage van € 10.000             

overgemaakt.  

 

Op 26 februari 2020 startte de vastentijd. 

Dit jaar heeft de Christoffel parochie uit 

Zuidwest-Fryslân aandacht besteed aan 

ons project. Wij hebben dit jaar gebouwd 

aan drie nieuwe klaslokalen in het dorpje 

Kashompa.  

 

In het dorp was al een school aanwezig, 

maar die was veel te klein om alle      

kinderen in de omgeving les te kunnen 

geven. Op dit moment gaan er ongeveer 

200 kinderen naar school. Met de bouw  

worden 3 extra klaslokalen gerealiseerd.  

 

Ook in Zambia heeft corona invloed op 

het dagelijkse leven. Hoewel het aantal 

besmettingen gelukkig mee valt, heeft 

ons project behoorlijk vertraging op-

gelopen.  Normaal gesproken, is in de 

zomer het project afgerond, en kan het, 

in aanwezigheid van Herman Bouma, 

worden overgedragen aan de overheid. 

Nu heeft de overdracht op 6 november 

plaatsgevonden.  
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Plannen 2021 

Nieuwbouw studentenhuisvesting                

Kaoma Trade Instituut 

Bij het Kaoma Trade Instituut worden jongeren 

onderwezen op het gebied van landbouw, tech-

nische installaties, boekhouden e.d. Sinds een 

aantal jaren worden er ook weer bouwvakkers 

opgeleid. De stichting Bouwen met Bouma’s 

heeft dat mede mogelijk gemaakt door de     

financiering van lessen voor 10 tot 20 leerlingen. 

Deze nieuwe opleiding voorziet duidelijk in een 

behoefte. Studenten komen uit de wijde omtrek 

naar de school. Omdat de afstanden groot zijn en 

de meeste studenten zich lopend moeten ver-

plaatsen,  is er behoefte aan woonruimte in de 

nabijheid van de school.  

Op dit moment wordt een deel van hen buiten 

de campus van de school gehuisvest. De school 

huurt hiervoor ruimte.  Op de campus van de 

school is in beperkte mate woonruimte beschik-

baar die met name door de vrouwelijke          

studenten wordt gebruikt. Er is  dringende      

behoefte aan extra woonruimte. Met ons nieuwe 

project willen we de capaciteit aan woonruimte 

op de campus graag vergroten. Hierdoor wordt 

het ook voor studenten die op grotere afstand 

van de school wonen mogelijk om onderwijs te 

volgen.  

Ons bestuur in Zambia heeft een plan gemaakt 

dat huisvesting biedt aan studenten. Dit plan 

willen we in 2021 gaan realiseren  

Bijeenkomst Vrienden van BMB 

Indien mogelijk, willen we de bijeenkomst volgend jaar, in 2021, houden op zondagmiddag 24 oktober,   

’s middags 14.00 uur in de parochiezaal van de St. Mattheüsparochie, Midstrjitte 110 in Joure. Door     

middel van een powerpointpresentatie 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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Inmiddels is alle informatie over stichting 

Bouwen met Bouma’s al enige tijd terug te 

vinden op de vernieuwde site 

(www.bouwenmetboumas.nl). 

  

De Nederlandse website was al een tijdje klaar 

maar natuurlijk willen we ook onze niet-

Nederlandstalige geïnteresseerden kunnen 

bereiken. Het afgelopen jaar is de volledige 

website daarom ook vertaald naar het Engels 

en het Fries. Het bestuur wil Ria van Wier   

bedanken voor de Friese vertalingen! 

  

De website is frisser, meer up to date (nieuw 

logo!) en alle informatie over BmB is er 

makkelijk terug te vinden. Daarnaast is het nu 

ook eindelijk mogelijk om online te doneren! 

Met één druk op de knop maak je elk gewenst 

bedrag over via iDeal. 

  

We nodigen iedereen uit om op de website 

het verhaal achter BmB en Zambia (terug) te 

lezen en op de hoogte te blijven van de     

projecten. Herman zorgt voor af en toe een 

blog met de meest bijzondere verhalen over 

zijn belevenissen in Zambia en geniet 

daarnaast vooral van de prachtige foto’s van 

de projecten die sinds 2006 uitgevoerd zijn. 

  

Voor het allerlaatste nieuws volg je onze    

facebookpagina. 

  

Veel leesplezier! 

 

 

 

Eén van de mensen die ons een warm hart 

toedraagt, is de heer Van Vliet uit Lemmer.  

 

Hij heeft afgelopen zomer Bouwen met 

Bouma's voorgedragen bij de Actie Warm Hart 

van KRO-NCRV en is door KRO-NCRV 

uitgekozen als deelnemer.  

 

Daarmee heeft hij zich ingezet om voor onze 

stichting zoveel mogelijk stemmen te werven 

teneinde kans te maken op een donatie van   

€ 10.000 voor onze projecten in Zambia.  Wij   

hoopten natuurlijk op heel veel stemmen! En 

veel mensen hebben hun stem aan BmB 

gegeven. 

 

Inmiddels is de actie afgerond en worden de  

stemmen geteld.  Op dit moment is de uitslag 

nog niet bekend. In december zal de jurering 

en prijsuitreiking plaats vinden. 

 

In ieder geval willen we iedereen die op ons 

gestemd heeft, daarvoor hartelijk bedanken! 

 

 

 

Vernieuwde website    Actie Warm Hart 
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Financiën 

Zoals gebruikelijk, geven we u ook dit boekjaar weer 

een zo volledig mogelijk overzicht van het verloop van 

de geldstromen en een inzicht in de ontvangsten en 

bestedingen van de gelden die de stichting over het 

boekjaar 2019–2020, dat op 31-08-2020 werd         

afgesloten, heeft verwerkt.  

De totale netto ontvangsten (€ 95.079,--) zijn t.o.v.  

vorig jaar gestegen met ruim € 28.000,--. Deze stijging 

is met name het gevolg van een ontvangst uit een  

nalatenschap. Uiteraard zijn we de erflater daar erg 

dankbaar voor. De giften, donaties & schenkingen     

bedroegen € 42.300,-- en zijn ten opzichte van vorig 

jaar gedaald. De opbrengsten van speciale acties en 

diverse collecten bedroegen totaal € 14.500,-- en zijn 

ten opzichte van vorig jaar ook gedaald. We zijn alle 

gevers van zowel grote als kleine bedragen (en die 

waren dit jaar weer talrijk) heel dankbaar voor hun  

bijdrage. Zonder die steun zouden wij dit zo nood-

zakelijke werk in Zambia niet kunnen doen. U bent 

voor  Bouwen met de Bouma’s van zeer grote waarde. 

De totale lasten bedroegen € 66.787,--. Vorig jaar    

waren deze € 6000,-- lager. De jaarlijkse lasten van de 

organisatie waren dit jaar € 2.709-- . Deze zijn lager 

dan vorig jaar, mede omdat er toen geïnvesteerd werd 

in een nieuwe website. Het totale bedrag aan project-

kosten bedroeg ruim € 64.000,--. 

Herman Bouma is in januari naar Zambia gereisd om 

daar alles met het plaatselijk bestuur te regelen. De 

gehele bouw is door de lokale mensen uitgevoerd. Zij 

hebben in voorgaande jaren veel van onze bouwers 

geleerd en kunnen de bouw nu zelf goed aan. Het  

project bestond dit jaar uit het bouwen van drie klas-

lokalen in Kashompa. Door corona is de bouw ver-

traagd, maar nu is de school klaar. 

De financiële situatie van de stichting is verbeterd, dit 

kwam doordat de baten ca  € 29.000,-- hoger waren 

dan de organisatiekosten en investeringen. Er is t.o.v. 

de inkomsten dus minder geld uitgegeven, waardoor 

de reserves zijn toegenomen. Per einde van het boek-

jaar (31 augustus) is er ruim € 81.000,-- aan tegoeden 

bij de bank.  

We zijn voor het komend jaar alweer plannen aan het 

maken en u kunt erop rekenen, dat de gelden weer 

goed worden besteed Wij blijven ervan overtuigd dat 

onze inspanningen voor de bevolking daar van groot 

belang zijn. En hopelijk mogen we ook voor de toe-

komst op uw royale steun blijven rekenen.  

Baten 

Giften en donaties  €   34.198 

Collecten  en acties  €     7.231 

Schenkingen   €     8.100 

Opbrengst Nalatenschap  €    38.276 

Acties                   €      7.271 

Rente    €            3 

Totale baten   €   95.079 
     ======= 

Lasten 

Organisatielasten: 

Propaganda/organisatie  €      2.076 

Bestuurskosten                                  €         271                         

Bankkosten   €         231 

Software    €         131 

Totaal organisatielasten  €      2.709       

    

Projectlasten 

Reis-en verblijfskosten  €     2.578 

Bouwkosten projecten  €   61.500 

Totaal projectlasten  €   64.078 

  

 

Totale lasten    €   66.787

     

    ======= 

 

Verloop liquiditeiten 

Saldo 1 september 2019  €   52.744 

Ontvangsten projectjaar 19/20   €   95.079 

Uitgaven projectjaar 19/20          €   66.787 

 

Saldo 31 augustus 2020  €   81.036 

    ======= 

Specificatie liquiditeiten 

Saldo 31-8-2020 spaarrekening €   31.327  

Idem       rekening courant        €   49.709 

 

Totaal    €   81.036 

    ======= 
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Mijn werkvergunning 

 

Het is tegenwoordig niet meer toegestaan om 

als vrijwilliger op een toeristenvisum te     

werken, je hebt namelijk een werkvergunning 

nodig.  

Alhoewel de wet al in 2015 is gewijzigd, is mij 

dit nooit verteld terwijl ik ieder jaar wel ge-

controleerd ben. Ook moet ik elk jaar, na 4 

weken, een stempel halen om mijn verblijfs-

vergunning te verlengen. 

Vorig jaar op weg naar Mongu werd ik   

staande gehouden door een ambtenaar van 

de emigratiedienst en hij maakte mij duidelijk 

dat ik illegaal in het land verbleef. Ik moest 

mij onmiddellijk op het emigratiekantoor in 

Kaoma melden! 

Geen probleem dacht ik, dat papiertje is zo 

geregeld, ik ken die ambtenaar tenslotte al 

jaren. Helaas zo simpel ging het niet. Ik moest 

mij binnen één week melden op het kantoor 

in Mongu. Een ritje Kaoma – Mongu is toch 

weer 200 km. Balen dus. Maar op het kantoor 

gebeurde een wondertje; ik had binnen de 

kortste keren de toezegging dat ik een werk-

vergunning kreeg, het moest alleen nog even 

worden uitgeprint.  

Helaas het printen van de 3 A4-tjes duurde 

een paar uur; ‘sorry, computerstoring’. Om 

problemen in de toekomst te voorkomen 

kreeg ik  het advies om een 2-jarige werk-

vergunning aan te vragen; het kan gewoon  

via internet. 

‘Gewoon’ viel nogal tegen, het kostte een 

hoop zweetdruppels en woorden die ik hier 

niet zal herhalen, maar het lukte. Klaar. Ver-

zenden. Het lange wachten op een antwoord 

kon beginnen. Lang wachten? Nee, ik kreeg 

per omgaande bericht dat mijn aanvraag was 

ontvangen en dat ik mij moest melden bij het 

hoofdkantoor van de emigratiedienst in    

Lusaka. Er werd niet bij vermeld of alles in 

orde was. 

Maandagmorgen 6 januari 2020, midden in 

de nacht om 01.20 uur meldde ik mij op het 

vliegveld in Lusaka bij de balie van de douane 

met een pak papier en de mededeling dat ik 

mij voor een werkvergunning moest           

vervoegen op het hoofdkantoor van de     

emigratiedienst. Toen begon de ambtelijke 

molen te draaien. De baliemedewerker be-

keek de papieren.  

Ondertussen probeerde ik hem duidelijk te 

maken dat ik al 14 jaar in Zambia, in Kaoma, 

vrijwilligerswerk deed. Hij leek niet echt onder 

de indruk. Misschien zat zijn dienst er bijna op 

en zat hij nu te balen dat hij nog zo’n lastig 

geval aan de balie kreeg. 

Er kwam versterking. Samen bestudeerden ze 

mijn papieren, nummer 2 verdween met het 

spul maar kwam onmiddellijk terug om mij te 

zeggen dat ik plaats moest maken aan de 

balie zodat de wachtenden achter mij ook 

door konden. De kwestie kon namelijk nog 

wel lang duren. 

En het duurde lang, heel lang. Eindelijk kwam 

hij terug. ‘Uw aanvraag is verlopen’ zei hij. 

“Dat kan niet‘ sputterde ik tegen. ‘Meneer uw 

aanvraag is verlopen, de tijd tussen de datum 

van aanvraag en de datum van binnenkomst 

in Zambia is langer dan 3 maanden, máár ik 

geef u één (1!) dag om uw papieren in orde te 

maken, goedenavond.’ 

Maandagmorgen, het was nog steeds             

6 januari, stond ik samen met Fr. Crispin (een 

van de missionarissen van Mariannhill) in het 

kantoor van de emigratiedienst. Daar begon 

het hele circus opnieuw. Papieren bekijken, 

heel veel vragen, overleg tussen verschillende 

medewerkers.  

Ik probeerde duidelijk te maken dat ik een     

2-jarige werkvergunning wilde. ‘Maakt u zich 

geen zorgen, het komt goed. Relax meneer, 

het komt goed’. Ze hadden nog meer        

papieren nodig. s’ Middags mochten we    

terugkomen met de ontbrekende              

documenten.  

’s Middags: ‘sorry we hebben ook nog       

pasfoto’s nodig’. 

 

Bouwen met Bouma’s is 

ook actief op Facebook.. 

 

 

 

 

 

 

 

Vind ons leuk: 

Facebook.com/

bouwenmetboumas 

 

 

Of kijk op onze  

vernieuwde website! 

www.bouwenmetboumas.nl 
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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. 

       

Enkele speciale  

giften dit jaar: 

 

Een geweldige bijdrage 

van  directie en           

medewerkers van  het 

Onderwijsbureau Meppel  

 

 

Donatie van de  

Stichting Emmaus  

Koudum 

 

 

Een mooi bedrag van 

familie Bouma-Bootsma 

i.v.m. hun 60-jarig  

huwelijksjubileum 

 

 

Donatie van Haarsma 

Foodimpuls na de      

verkoop van oude      

telefoons 

 

 

En, een prachtige bijdrage 

van familie Haagen Twello 

met diverse acties 

 

 

 

Op bijna elke hoek van de straat staan altijd 

mensen die pasfoto’s willen maken, maar niet 

vandaag, nu ik ze nodig had. Eindelijk: voor 

alle zekerheid  liet ik 2 setjes maken, 1 met en 

1 zonder bril. 

Er kwam schot in de zaak, ik mocht afrekenen. 

Maar toen bleek, dat het helemaal niet was 

goed gekomen. Ik kreeg in plaats van een 

vergunning voor 2 jaar een vergunning voor 

slechts 3 maanden. 

‘Volgende week maandag kunt u uw         

document ophalen’. 

Hier werd ik niet vrolijk van. Dat betekende 

Kaoma – Lusaka: 400 km. Ofwel 6 uren in de 

bus heen, en ook weer 6 uren terug. 

Maandag 13 januari. ‘Sorry er mist nóg één 

document, we hebben een kopie nodig van 

de stempels in uw paspoort, maar meneer 

Bouma morgen ligt uw vergunning echt klaar, 

dat beloof ik u’. Probeer dan maar eens rustig 

te blijven! 

De volgende dag was mijn document bijna 

klaar, nog een half uurtje wachten, maar wie 

daar op let……. 

Gelukkig was ik nog op tijd voor de bus naar 

Kaoma. 

 

Herman Bouma, Coördinator/fotograaf. 

Vervolg………………….. 

Acties 2020 
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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! 

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

Fotografie: 

Herman 

Bouma en 

anderen 

Deze nieuwsbrief is mede 

mogelijk  gemaakt dankzij 

een financiële bijdrage van:  

 

De Boer   

Financieel & 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 

 

De Roos Installatietechniek  

Koudum 

www.itdr.nl  

 

Agricola Bouw  

Warns 

www.agricolabouw.nl 

 

Haarsma Advocaten 

Paterswolde 

www.haarsma-advocaten.nl 

 

Aannemersbedrijf  

Meerbouw Oudega 

www.meerbouw.com 

 

Dingenis & van der Kuur, 

Oudega 

www.dingeniskuur.nl 

 

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 

2021! 


