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Introductie Van de voorzitter….  

Bij de voorpagina:  

 

Regen in Zambia. 

 

 

 

Bij het schrijven moet ik denken aan de zin waar ik vorig 

jaar mee startte; 2020 was voor ons een bijzonder jaar. 

Maar zoals nu blijkt, is 2021 niet minder bijzonder        

geworden. We dachten het coronavirus bijna achter ons 

gelaten te hebben, maar niets blijkt minder waar.  

 

Ondanks de beperkingen hebben we als stichting niet stil 

gezeten. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het 

project voor studentenhuisvesting bij het Kaoma Trade 

Institute. Het gebouw is bijna af! Ook in Zambia zorgt het 

virus voor vertraging. De materialen zijn moeilijker lever-

baar en dat heeft invloed op het bouwtempo. Maar als het 

project is afgerond, biedt het ruimte aan 32 studenten. En 

dat is een mooi resultaat. 

 

Bouwcoördinator Herman Bouma is 28 oktober jl. voor een 

periode van 7 weken afgereisd naar Kaoma. Deels om te 

zien hoe het project bij het Trade Instituut ervoor staat, 

maar vooral ook om met het plaatselijke bestuur te      

kunnen overleggen over de plannen voor de toekomst. Wij 

hebben gemerkt, dat we het directe contact met het  

plaatselijke bestuur echt hebben gemist. Natuurlijk zijn 

veel zaken op afstand te regelen via app, telefoon of mail, 

maar er gaat niets boven persoonlijk contact.  

 

Volgend jaar worden in Mahilo, als uitbreiding van de  

bestaande school, 3 klaslokalen gebouwd. De school    

bestaat momenteel uit 13 lokalen, maar heeft dringend 

behoefte aan extra lesruimte. In totaal gaan er nu zo’n 

1500 leerlingen naar deze school. Uiteindelijk is het      

streven het aantal leerlingen per lokaal te beperken tot 

maximaal 45. Doel is uiteindelijk dat door een kleinere 

groepsgrootte de kwaliteit van het onderwijs kan worden 

verbeterd. Het  project in Mahilo is ingediend als eigen 

doel voor de    vastenactie. Het project is samen met de 

Clara van Assisi parochie uit Drachten en de Fransiscus van 

Assisi parochie uit Assen voorbereid. Wij hopen dat aan 

het einde van dit jaar een positief besluit over ons project 

is genomen. Het laatste nieuws hierover kunt u vinden op 

onze website.  

Wij kunnen ons werk voortzetten 

door de geweldige steun van 

een grote groep vaste donateurs 

en diverse acties. Dit jaar is ons 

daarnaast een groot bedrag van-

uit een erfenis ten deel gevallen.  

 

Ik wil u namens de  stichting 

bedanken voor alle steun en 

wens u veel plezier bij het lezen 

van deze nieuwsbrief.  

 

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. 
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Fratelli Tutti   

Bovenstaande woorden is een prachtige uitspraak, 

die St. Franciscus van Assisi gebruikte om zijn      

toehoorders er op te wijzen dat we elkaar als     

broeders en zusters moeten aanvaarden ongeacht 

ieders geloof, ras, huidskleur of materiële situatie. 

 

Paus Franciscus, een grote vereerder van zijn naam-

genoot eeuwen geleden, gebruikt diens woorden als 

titel voor zijn vorig jaar geschreven Encycliek over 

broederschap en sociale vriendschap.  Hij is            

getroffen door een bijzondere bemerking van St.    

Franciscus, waardoor deze ons uitnodigt tot een  

liefde die de grenzen van de geografie en de ruimte 

overstijgt. Hij noemt diegene zalig  die de ander 

“evenveel” bemint, of deze ver van hem vandaan is 

of dichtbij. In eenvoudige woorden legt hij uit wat 

“open broederschap” is en dat die het mogelijk 

maakt elke persoon te erkennen, te waarderen en lief 

te hebben ongeacht de plaats in de wereld  waar 

deze geboren is, woont of welke huidskleur heeft. 

Ook andere kenmerken die enigszins mogen           

afwijken van de doorsnee mens zijn nooit redenen 

om ware liefde te blokkeren. 

 

Elk jaar zien we met vreugdevolle verwachting uit 

naar het komende Kerstfeest. Er overheerst een diep 

verlangen om een betere mens, of liever nog een 

betere medemens te worden. Het is dus geen     

wonder dat we elkaar oprecht Vrede, ware Vrede 

toewensen in onze rumoerige, ontevreden en      

eindeloos oorlogvoerende wereld. 

 

Van harte wens ik u, trouwe medewerkers en       

donateurs van Bouwen met Bouma’s, een waardevol 

Kerstfeest en een bijzonder mooi 2022 zonder     

verdere Covid-19 ellende.       

 

U die nog twijfelt, moedig ik aan mee te doen met 

BmB om het leven van nog vele behoeftige mede-

mensen in het verre, dierbare Zambia te hulp te  

komen. 

 

                                                                                                                                        

Met vriendelijke groeten. 

p. Johannes Bouma cmm   

Missionaris van Mariannhill                                                                                                                                               

St. Paul, Arcen  
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Een warm bad 

 

Na bijna 2 jaar ben ik weer terug, thuis in Kaoma. In Kaoma 

thuiskomen, voelt voor mij altijd als een warm bad, maar 

deze keer is het wel heel speciaal. En nee, ik bedoel niet de 

temperatuur, overdag is het 30 graden of hoger en 's 

nachts niet lager dan 22 graden, maar alles went. 

 

Nee, het  warme bad ervaar ik in de ontmoetingen met 

enthousiaste mensen. Op de eerste plaats het weerzien 

met het bestuur, maar ook van mensen op straat die mij 

spontaan toeroepen "Hallo Mr. Bouma, je bent weer terug,  

je bent weer thuis. Hoe lang blijf je? We hebben je gemist, 

nu moet je echt blijven."  

 

Maar misschien nog wel vaker vragen ze naar Fr. John,  

Johannes. Wat een ongelooflijk diepe indruk moet deze 

man hier hebben achtergelaten. Het ontroert mij steeds 

weer. 

 

Project 2021: de bouw van de hostels/slaapplaatsen voor 

studenten van het Kaoma Trades Insitute ziet er heel goed 

uit. Prima vakmensen. Of dat komt door BmB geloof ik 

natuurlijk graag, maar zeker weten....... Er moet nog heel 

veel werk worden verricht om de overdracht mogelijk te 

maken voor ik, medio december, weer vertrek.  

 

Hopelijk lukt het, want in januari gaat project 2022 alweer 

van start. En ondertussen wordt er al nagedacht over    

project 2023.  

 

Voor iedereen die zich afvraagt, wat het bestuur in Kaoma 

doet? Dit dus! Ze zoekt nieuwe projecten, overlegt met 

BmB Nederland, ontwikkelt ze, helpt mee waar nodig,   

monitort ze tot aan de overdracht aan de staat. Maar dan 

zijn ze nog niet klaar; van tijd tot tijd bezoeken ze de    

eerdere bouwwerken om de huidige staat te bekijken. 

 

Een bloem in de bush, zo noemden de mensen in   

Kashompa het in aanbouw zijnde blok klaslokalen in 2020. 

Ze hebben gelijk gekregen, er staat niet alleen een prachtig 

gebouw, maar het aantal leerlingen is al bijna verdubbeld.   

 

Herman Bouma, coördinator/fotograaf  
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Bij de foto: 

 

De bestuursleden   

BMB  Zambia-Kaoma 

 

      

BmB is een door God aan de mensen van 

Kaoma in de Western Province gegeven     

organisatie  

 

Het is bijna onvoorstelbaar dat er in het     

district Kaoma een organisatie is die zo   

krachtig en gefocust is als BmB. 

 

De organisatie is gestart door Fr. John Bouma, 

geboren in Nederland, 91 jaar geleden,    

priester van de St. Martin de Porres Parish in 

Kaoma. 

 

De organisatie startte eenvoudig met twee 

besturen, een in Nederland en een in Kaoma 

Het belangrijkste werk in Nederland is het 

vinden van geld en voor het bestuur in Kaoma 

het vinden van de plaatsen waar dringend 

behoefte is aan klaslolalen en andere         

instituten zoals ziekenhuizen. 

 

De gebouwde klaslokalen in Chilombo,      

Kashokoto, Namasheshe, Mwanawasa,        

Kahumbu, Kasompa en Longe wat nu een  

volledige Secondary School is, zijn voor 100 % 

gebouwd door BmB. De lokale bevolking zorgt 

voor voldoende zand en grind. 

 

 

 

Door de Genade van God heeft Kaoma, door 

BmB, heel veel gunsten ontvangen en hoopt 

op dat wat misschien nog komt. 

 

In 2021 wordt er een groot slaapzalencomplex 

bij het Kaoma Trades Training College       

gebouwd. Na de overdracht aan de regering 

ergens in december, is dit een grote ver-

betering voor de jonge studenten in dit land. 

 

Geloof je het niet? Kom dan zelf naar Kaoma 

om deze prachtige bouwwerken en het steeds 

in aantal groeiende klaslokalen te               

bewonderen. 

 

Moge God BmB Nederland en BmB Kaoma 

zegenen voor de naar de regering van Zambia, 

uitgestoken hand. 

 

Verbazingwekkend? Deze NGO is niet politiek 

gebonden, het steunt de regering van het 

moment, en alleen die. 

 

A. Sishwashwa  

BmB voorzitter Kaoma 

Namens de voorzitter van BmB Zambia 
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Project 2022: Mahilo middelbare school krijgt steun van BmB 

Bij de foto: 

 

Een aantal onderwijzers  van 

Mahilo school 

 

 

De introductie van gratis onderwijs in 2022, 

zoals aangekondigd door de nieuwe Dawn-

regering van Zijne Excellentie Hakainde  

Hichilema, president van de Republiek     

Zambia, legt meer druk op het schoolbestuur. 

Veel ouders benaderen de school op zoek 

naar plaatsen voor kinderen die vanwege 

financiële problemen niet meer naar school 

gingen. 

Gehoopt wordt, dat door het bouwen van een 

extra 1x3 klaslokalen blok meer dan 2.000 

leerlingen op de school terecht kunnen. Het 

aantal leerlingen dat werd afgewezen omdat 

er geen klaslokaal beschikbaar was, wordt tot 

nu toe geschat op meer dan 300. Het streven 

van de regering om onderwijs tot recht te 

maken, moet koste wat kost worden onder-

steund omdat onderwijs het domein van de 

rijken aan het worden is, maar toch de enige 

gelijkmaker in onze samenleving is. 

Als schooldirectie zullen we zowel BmB 

Kaoma als BmB Nederland dankbaar blijven 

voor hun hulp aan de mensen van Mahilo en 

Kaoma als geheel. 

Heel erg bedankt BmB, ik hoop dat jullie 

doorgaan met het verhogen van de         

standaarden voor de kwetsbaren. 

Kalondo Munene Michael, Hoofdonderwijzer 

Mahilo Combined School 

Toen de coördinator van Bouwen met 

Bouma’s Nederland (BmB) de school 

bezocht om het nieuws te brengen dat 

de organisatie onze school heeft ge-

kozen voor het project 2022, was dat een 

droom die uitkwam. De net opgewaar-

deerde middelbare school worstelde met 

de ontwikkeling van de infrastructuur. Dit 

goede nieuws kon daarom niet op een 

beter moment komen. 

 

Mahilo Combined School is te vinden in 

het Kaoma-district van de Western    

Province van Zambia. De school is      

gelegen in het westelijke deel van Kaoma 

Central Business Area. De school werd 

gebouwd door de katholieke kerk met de 

hulp van de Kapucijnse paters en werd in 

januari 1976 geopend met twee 1x3  

klaslokaal blokken. 

 

De school heeft een breed aanbod, van 

voorschoolse opvang tot middelbaar 

onderwijs (Grade 10), met in totaal 1.595 

leerlingen: 743 jongens en 852 meisjes. 

De school heeft 47 personeelsleden,       

9 mannen en 38 vrouwen en is de enige 

middelbare school in de Western Central 

Business-stad Kaoma. Alle middelbare 

scholen bevinden zich aan de oostkant 

van de stad. Het opwaarderen van de 

school naar een middelbare schoolstatus, 

zij het zonder bijbehorende              

voorzieningen, is een stap in de goede 

richting. 
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De bouwvakker 

Alles moet een keer de eerste keer zijn............. 

maar dit was niet nodig geweest.  

's Morgens vroeg krijg ik een telefoontje van 

Sishwashwa, er is een bouwer van het dak      

gevallen. Hij is in het ziekenhuis. Er moeten    

röntgenfoto's van zijn rug worden gemaakt.  

Helaas kan dit niet in Kaoma, we moeten naar  

Mangango, niet in de ambulance maar met eigen 

vervoer. De weg naar Mangango...60 km... is zeer 

slecht, iedereen zonder rugklachten krijgt acute 

rugpijn. Voor de patiënt moet het een hel zijn 

geweest.   

Rond half twee zijn we terug in het ziekenhuis in 

Kaoma, de kwetsuur valt mee, met pijnstillers 

mag hij naar huis.  Gelukkig gaat het ondertussen 

al weer redelijk goed met hem. 

Herman Bouma, coördinator/fotograaf  

Op 24 mei 2021 heeft Herman Bouma in het  

Omrop Fryslân programma ‘Buro de Vries’     

verteld over het werk van Bouwen met Bouma’s 

in Zambia. Het fragment is terug te luisteren 

door het scannen van onderstaande QR-code. 

Ook kunt u dit interview aanhoren via onze 

website (www.bouwenmetboumas). 

Bijeenkomst Vrienden van BMB 

Indien mogelijk, willen we volgend jaar weer een bijeenkomst houden in oktober. De exacte datum en 

het tijdstip zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Door middel van een PowerPointpresentatie 

wil het bestuur u dan een beeld geven van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. U krijgt inzicht in 

de financiële toestand en de  plannen voor het volgend jaar worden besproken. Ook willen wij graag 

met u, onder het genot van een drankje, brainstormen over de verdere toekomst van BmB. Vrienden, 

familieleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst!  

   

Interview Omrop Fryslân 
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Als Kaoma Trades Training Institute        

schrijnwerkstudenten spreken wij hier onze 

waardering uit voor de sponsoring door de 

BMB-organisatie als klas in het algemeen.  

 

We hadden nooit gedacht, dat we ons op een 

dag bij dit bovengenoemde instituut zouden 

bevinden, maar dankzij deze organisatie     

kunnen wij hier een beroep leren. 

 

In de klas zijn we met negen heren en drie 

dames, en we genieten echt van onze studie. 

Hoewel deze pandemie (covid-19) onze     

studies beïnvloedt, zijn we van plan om extra 

hard te studeren.  

 

  

 

 

Binnenkort hopen we ook de benodigde 

werkkleding te mogen ontvangen, omdat we    

minder middelen hebben om dit aan te     

schaffen. 

 

We stellen uw hulp zeer op prijs en willen u 

nogmaals danken voor de steun die u ons 

geeft.  

 

Moge de Almachtige God u rijkelijk zegenen. 

 

Liswaniso Tebuho en Joe Kunda 

Leerlingen Kaoma Trades Training Institute 

Start nieuwe klas timmeropleiding (schrijnwerk)  
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Financiën 

Hierbij weer de financiële verantwoording van het 

boekjaar, dat per 31 augustus 2021 werd afgesloten. 

Wij willen u inzicht geven hoe het verloop van de geld-

stroom dit boekjaar is geweest. 

In dit coronajaar is alles anders dan anders en ook wij 

zijn daar niet aan ontkomen. Er konden minder acties 

worden ondernomen en ook in Zambia kon minder 

worden uitgevoerd. 

Toch hebben onze trouwe aanhangers ervoor gezorgd 

dat we weer mooie bedragen mochten ontvangen die 

zeker in de komende jaren heel goed besteed zullen 

worden. 

De totale netto ontvangsten bedroegen dit boekjaar    

€ 49.309,-- en zijn ca  € 46.000,-- lager dan vorig jaar. 

Toen werd er een groot bedrag ontvangen uit een  

nalatenschap en ook de opbrengst uit acties waren 

circa € 5.000,-- minder.  

De jaarlijkse organisatiekosten bedroegen € 2.996,— 

en zijn vrijwel gelijk aan vorig jaar. 

Het totale bedrag dat aan projectkosten is besteed 

bedroeg € 27.000,—. Dit bedrag is voornamelijk      

besteed aan het project studentenhuisvesting bij het 

Kaoma Trades Training Institute. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat er dit jaar minder is 

uitgegeven dan er aan inkomsten zijn binnengekomen. 

Dat is het gevolg van een lagere besteding door de 

vertraging van de werkzaamheden in Zambia in      

verband met de corona daar; de overige projectkosten 

zullen dus in het volgend boekjaar vallen. Wij hebben 

daardoor nu wel weer een mooie reserve opgebouwd, 

zodat we voor de komende jaren mooie plannen    

kunnen uitvoeren. 

De financiële situatie van de stichting is door deze ont-

wikkeling versterkt. De reserves zijn met circa € 20.000 

gestegen en bedragen nu ongeveer € 100.000,—. Een 

heel mooi bedrag. 

Voor het komend jaar hopen we weer een school-

project uit te kunnen voeren, want dergelijke        

noodzakelijke projecten zijn er zeker nog volop. 

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat ons werk voor 

de bevolking daar van zeer grote waarde is. Wij blijven 

ons ervoor inzetten en blijven daarom graag rekenen 

op uw onmisbare steun. 

Het bestuur BmB 

Baten 

Giften en donaties €   39.819 

Collecten  en bijdragen €     2.057 

Kerkelijke bijdragen/collecten €     4.914 

Acties               €     2.514 

Rente €            5 

Totale baten €   49.309 
  ======= 

Lasten 

Organisatielasten: 

Propaganda/organisatie € 2.698 

Bestuurskosten € 72 

Bankkosten € 226 

Totaal organisatielasten €      2.996      

    

Projectlasten 

Bouwkosten projecten €   27.000 

 

Totaal projectlasten €   27.000 

  

 

Totale lasten  €   29.996

 ======= 

 

Verloop liquiditeiten 

Saldo 1 september 2020  €   81.036 

Ontvangsten projectjaar 20/21   €   49.309 

Uitgaven projectjaar 20/21          €   29.996 

 

Saldo 31 augustus 2021 € 100.349 

 ======= 

Specificatie liquiditeiten 

Saldo 31-8-2021 spaarrekening €   31.333  

Idem       rekening courant        €   69.016 

 

Totaal € 100.349 

 ======= 
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De hond      We-Collect 

 

Kan een hond kleur onderscheiden? 

Bij ons guesthouse loopt een hond rond die 

ons regelmatig vergezelt als wij een stukje 

gaan wandelen. Hij rent achter de auto aan, 

hij komt bij ons liggen als wij na een drukke 

dag even tijd vinden om te relaxen. Vaak weet 

hij mij op kantoor te vinden en komt dan  

gezellig onder mijn buro liggen. 

Hij doet dit al een aantal jaren. 

Wat hier zo bijzonder aan is? Hij doet dit  

alleen bij blanken! 

De eigenaar van de hond was een Ier en heeft 

hem hier aan de goede zorg van Victor     

achtergelaten. De vraag is nu: ziet hij dat ik 

blank ben of ruikt hij dat ik blank ben?   

Ruiken kan hij het zeer zeker wel, maar daar 

heb je ook geen hondenneus voor nodig. 

Herman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steun BmB met uw oude mobiele telefoons 

en/of afgeschreven ICT-apparatuur! 

Het inzamelprogramma van We-Collect werkt 

heel eenvoudig. Het enige wat ú hoeft te 

doen, is het inzamelen van oude mobieltjes 

en/of ICT-apparatuur inclusief inktcartridges.  

Wanneer u mobiele telefoons en/of ICT-

apparatuur heeft ingezameld, kunt u           

telefonisch (+31 (0)566 62 00 02) of per          

e-mail (info@we-collect.nl) contact met      

We-Collect in Grou opnemen voor het maken 

van een afspraak. U geeft aan wat er is inge-

zameld en zij plannen in overleg met u een 

afspraak zodat de apparatuur persoonlijk op-

gehaald wordt. Kleine hoeveelheden mag u 

ook bij één van de bestuursleden van Bouwen 

met Bouma’s inleveren en dan zorgen wij er-

voor dat het bij We-Collect in Grou wordt 

gebracht.  

Na de verwerking van de mobiele telefoons 

en/of ICT-apparatuur ontvangt u i.v.m. het 

gecertificeerd verwijderen van de data een 

getekende afstands-/vernietigingsverklaring. 

Als u bij We-Collect aangeeft, dat de op-

brengst van uw oude apparatuur bedoeld is 

voor BmB, dan zorgt We-Collect ervoor dat de 

donatie wordt overgemaakt aan onze      

stichting!   

Wilt u hierover meer weten, kijk dan op de 

website https://www.we-collect.nl of neem 

gerust telefonisch contact op met één van de 

medewerkers van We-Collect. 

 

 

Bouwen met Bouma’s is 

ook actief op Facebook.. 

 

 

 

 

 

 

 

Vind ons leuk: 

Facebook.com/

bouwenmetboumas 

 

 

Of kijk op onze 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 Stichting Verband 

voor Afrika  

 

 

Donatie van de  

Stichting van der Weij 

Fonds  

 

 

Een mooi bedrag uit een 

nalatenschap 

 

 

En, een prachtige bijdrage 

van familie Haagen Twello 

met diverse acties 

 

 

 

Online kerkdiensten brengen € 7000,— op! 

De in maart 2021 uitgezonden online kerk-

diensten van Omrop Fryslân vanuit ‘De Oase’ 

in Drachten hebben Bouwen met Bouma’s 

zo’n € 7000,— aan donaties opgeleverd!  

We zijn blij dat PG Drachten BmB koos als 

goede doel voor de collectes en willen alle 

donateurs bedanken voor hun fantastische 

bijdragen. 

 

 

 

 

Winterfair brengt ruim € 750,— op! 

Vrijdag 5 november 2021 stond Bouwen met 

Bouma’s met een goed gevulde kraam op de 

Winterfair in Workum.  

Het liep behoorlijk storm bij de verloting! Er 

werden volop lootjes verkocht en met een 1 

op 3 winkans konden velen naar huis met een 

leuke prijs. 

Een zeer geslaagde middag en avond, die 

ruim €750,— opbracht.  

Iedereen bedankt voor het enthousiasme! 

 

 

Acties 2021 

Acties 2021 in beeld 

Impressie Winterfair Workum           Opruimactie ICT                   Actie fam. Haagen 

    Grunstra Bolsward 
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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 

 

Houthandel De Poel 

Koudum 

www.houthandeldepoel.nl  

 

 

Waarvoor hartelijk dank! 

Doorlopende machtiging                        S€PA 

Naam:  Stichting Bouwen met Bouma’s 

Adres:  Dracht 146 

Postcode:   8442 BZ 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 wensen 

alle vrienden & 

vriendinnen 

van BmB een  

zalig  

Kerstfeest en  

een liefdevol 

2022! 


