VZW Bollé Bollé
Bollé Bollé is een VZW die de projecten van wijlen pater Albert Bolle in Tanzania logistiek en
financieel ondersteunt. Naast een aantal vaste kernleden kan Bollé Bollé rekenen op de steun van zo’n 60
vrijwilligers.
De vereniging Bollé Bollé ontstond doorheen de jaren uit verschillende groepjes sympathisanten van pater
Bolle. Gepassioneerd door hun bezoek aan deze pater en onder de indruk van zijn werk, besloten ze
uiteindelijk in het najaar van 2007 om in de toekomst samen de handen in elkaar te slaan en de projecten
van pater Bolle structureel te ondersteunen.
Eerst en vooral zijn er de vrienden uit pater
Bolle’s

geboortedorp

Schiplaken-

Boortmeerbeek. De parochie Heilige Familie
van Schiplaken heeft immers een lange traditie
van Welzijnszorgacties. Denk maar aan de
voormalige
solidariteitsmaal,

missienaaikring,
de

het

kaartersvereniging,

werking ontwikkelingshulp, soep op de stoep…
Daarnaast zijn er ook een aantal sympathisanten uit gans Vlaanderen en zelfs uit Nederland en Duitsland
reeds verscheidene jaren goed bevriend met pater Bolle.
Uiteindelijk werd de feitelijke vereniging Bollé Bollé opgericht in het najaar van 2007. Na een uitgebreide
dossieraanvraag werd de vereniging kort nadien ook officieel erkend door Koning Boudewijnstichting.
Gezien de gestage groei en de toenemende proporties van de donaties sinds het ontstaan van de
vereniging heeft het bestuur ervoor gekozen om de Feitelijke Vereniging in april 2010 om te vormen tot
een volwaardige VZW.

Wie zijn wij?
Vele vrijwilligers, één peter, één pater
Bollé Bollé telt meer dan zestig vaste vrijwilligers. Een aantal onder hen vormt een kernteam en staat in
voor het dagelijks bestuur.
Organigram Bollé Bollé





Voorzitter: Oger Vaes (Schiplaken)
Secretaris: Marie-Jeanne Claes (Schiplaken)
Schatbewaarder: Miep Claes (Langdorp)
o Webdesign: Bram & Thomas Rumbaut (Bierbeek)
o Beheer website: Joris Geets (Schiplaken)

Dit klein bestuur, aangevuld met een 15 tal kernleden, tekenen de beleidslijnen uit en organiseren acties.
Dankzij de steun van een aantal logistieke sponsors blijven hun werkingskosten tot een absoluut minimum
beperkt en gaat de opbrengst van giften steeds naar de realisatie van de projecten zelf.
Meester Jef Vermassen is de peter van Bollé Bollé.

Hij draagt pater Bolle en zijn projecten een warm hart toe. Zijn vertrouwen, steun en sterk geloof in de
vereniging zijn een extra motivatie voor alle betrokkenen.

Doelstellingen
Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Tanzania regio
Tabora). Het gaat steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen met nadruk op onderwijs,
gezondheidszorg, voedsel- en watervoorziening. Speciale aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling
en de veiligheid van vrouwen en aan de bescherming van het milieu. Om dit alles te kunnen realiseren,
neemt Bollé Bollé initiatieven om geld in te zamelen. Op die manier zorgt Bollé Bollé steeds voor
ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien.

Over het leven van pater Bolle
Albert Bolle werd in 1933 geboren in Schiplaken, als zoon van Jan Bolle en Margaretha Denys. Zijn vader
was boswachter in "het goed" van Terlinden. Hij deed zijn middelbare studies deels in het Mechelse SintRomboutscollege, deels in het Antwerpse Sint-Jan-Berchmanscollege.

In het laatste jaar van zijn humaniora groeide het idee om missionaris te worden. Na het scoutskamp op
Merkenveld (nabij Brugge) meldde hij zich in 1953 in Boechout bij de Witte Paters. Albert Bolle stak de
oceaan over en voltooide zijn priesterstudies in Canada. Op 30 januari 1960 werd hij in Ottawa door de
aartsbisschop tot priester gewijd. Zijn "eremis" thuis, in Schiplaken, draaide uit op een waar volksfeest.
Albert was de trots van het dorp.
Maar hij bleef niet lang in Vlaanderen. Op 17 november van datzelfde jaar vertrok hij met een vliegtuig van
Sobelair naar Tanzania. Via de hoofdstad Dar es Salaam zette "den Bollee" - zoals de afrikanen hem al gauw
noemden - zijn eerste stappen in zijn missiegebied. Hij verbleef in tal van kleine nederzettingen, leerde de
taal van de plaatselijke bevolking, bouwde kerkjes en scholen, dispensaria en hospitalen. Maar ook het
apostolaat nam een belangrijke plaats in. Hij werkte meer dan 54 jaar in Tanzania waar hij op 26 januari
2014 overleed. Zijn laatste rustplaats is in Igunga, temidden van zijn geliefde medemensen.

Projecten
Bollé Bollé vzw realiseerde reeds heel wat projecten samen met pater
Bolle. Het grootste project waarvoor wij momenteel nog steeds fondsen
werven, is de bouw van een secundaire meisjesschool met bijhorend
internaat.

Concrete doelstelling:

Bouwen van een infrastructuur met klaslokalen, slaapzalen, studie- en leraarslokalen en sanitaire
instellingen voor 900 meisjesstudenten.

Opstart project: januari 2008

Waarom een school én een internaat?
Dankzij de aanwezigheid van een internaat hoeven de leerlingen de lange afstanden tussen hun
woonplaats en de school niet dagelijks af te leggen. Zo zijn ouders gemakkelijker te overtuigen en blijft er
meer tijd over voor studie. Het internaat biedt ook een veilige thuishaven voor de vrouwelijke studentes.
De droom van pater Bolle? Deze studentes motiveren om hogere studies aan te vatten om via die weg een
betekenisvolle plaats in de maatschappij in te nemen. Zoals in veel afrikaanse landen, zijn de vrouwen de
drijvende kracht in de plaatselijke gemeenschappen maar komen ze quasi nooit aan bod bij de
besluitvorming. Die verandering teweeg brengen was de opgave die pater Bolle zich gesteld had.

Wat is de stand van zaken van het huidige schoolproject?
Een laatste stand van zaken met meer foto’s van ons schoolproject kan steeds worden teruggevonden op

www.bollebolle.be onder de rubriek “projecten”.

Financieel principe
Aangezien Bollé Bollé een vereniging is, gerund door vrijwilligers, dus met een strikt minimum aan
werkingskosten, gaan alle giften rechtstreeks naar de projecten zelf.
Zo kan u er zeker van zijn dat elke gift voor tenvolle geïnvesteerd wordt in kleinschalige, maar duurzame
ontwikkelingsprojecten.

Hoe steunen?
Ook u kunt Bollé Bollé steunen:



door een activiteit te organiseren ten voordele van Bollé Bollé (of anderen daarvoor warm te
maken!).



door ons logistiek te ondersteunen ‘in natura’, bijvoorbeeld met drukwerk, kopieën, enzovoort.



door u als vrijwilliger aan te sluiten bij onze vereniging

Doe een gift


Draagt ook u Bollé Bollé en de projecten van pater Bolle in Tanzania een warm hart toe? Help hen
dan bij het realiseren ervan door hen financieel te ondersteunen.



Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer 000-0000004-04 (IBAN: BE10 0000 0000
0404 – BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met ***128/2181/00080*** als
gestructureerde mededeling.

De Koning Boudewijnstichting verleent immers haar medewerking aan het project. Alle giften aan de
Stichting zijn fiscaal aftekbaar vanaf 40,00 euro (art.104WIB).

Fiscale attesten voor de gestorte bedragen worden door de Koning Boudewijnstichting steeds
afgeleverd aan het begin van het jaar volgend op het jaar van de overschrijving.

Onze, door het boekhoud- en fiskaal kantoor – FISKUVAN gecontroleerde rekeningen worden in detail gepubliceerd op www.donorinfo.be, de eerste website in
België die onafhankelijke kwaliteitsinformatie publiceert over de activiteiten en financiële middelen
van goede doelen die personen in nood helpen.

Contact
Wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de voorzitter, Oger Vaes,
op 0497/58 89 00 of info@bollebolle.be. We helpen u graag verder!

Ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien.

www.bollebolle.be

