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Een woord van de voorzitter
Het jaar 2004 heeft zich gekenmerkt door de formele oprichting van de Stichting
KarooCare en wel op 23 juni 2004. Het doel van KarooCare is het financieel
ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -voorzieningen die het jonge mensen in Zuid
Afrika en met name in de Karoo uiteindelijk mogelijk maakt een goede arbeidsplaats te
verwerven om zodoende op een goede manier in de maatschappij te komen staan.
KarooCare is opgericht door een aantal enthousiaste Zuid Afrika gangers die tijdens een
van hun vakantiereizen door dit wondermooie land in contact zijn gekomen met Jans en
Almeri Rautenbach. Jans en Almeri runnen een guesthouse in de buurt van Vlakteplaas,
een gehucht met een paar honderd inwoners, een paar winkeltjes en een 100 jaar oud
schooltje, dat dienst doet als gemeenschapscentrum, kerk, trouw- en begrafeniszaal.
Jans bracht veel van zijn gasten in contact met de leraressen en kinderen van het
schooltje en zo is een band ontstaan die uiteindelijk tot oprichting van KarooCare heeft
geleid. In eerste instantie werden er kleren en schoenen meegenomen, daarna kwam er
geld voor beter eten voor de leerlingen en toen werd het tijd dat er leerlingen naar de
middelbare school konden. Leerlingen die gemotiveerd waren, die hun best deden, die
blijk gaven van een helder verstand kregen een studiebeurs voor een periode van vijf
jaar. Zo gingen er in januari 2005 vijf jonge mensen naar een vervolgopleiding die
anders niet voor hen weggelegd was.
Om het fiscaal aantrekkelijker te maken voor donateurs is KarooCare aangemeld bij de
belastingdienst en inmiddels is de stichting door de overheid erkend en voldoet aan
artikel 24 lid 4 Successie wet 1956. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 34209670.
Het bestuur bestaat uit:
Ferdinand B.J. Grapperhaus - voorzitter
John M. Willemse - secretaris
Jos M. Nienhuis - penningmeester
Naast het verzorgen van de studiebeurzen zijn in 2004 diverse andere activiteiten
ontplooid.
Omdat donateurs uit Nederland geld hebben gegeven voor de bouw van een nieuw
schoolgebouwtje en omdat in de nieuwe school ook een keuken moest komen heeft
KarooCare op zich genomen het geld voor deze keuken bijeen te brengen en KarooCare
heeft dan ook in najaar 2004 een groot gedeelte van haar fondsenwerving campagne
gericht op geld voor de keuken. Niet alleen leerlingen van een school uit Lelystad
doneren elke maand 70 maar ook een aantal ‘Vrienden van Vlakteplaas’ doneren op
maandelijkse basis geld waardoor het mogelijk is de kinderen van de Vlakteplaas School
elke dag iets extra’s bij de maaltijd te geven in plaats van alleen maar een witte
boterham met pindakaas en jam. Donateurs uit Zweden hebben de aanleg van een
sportveld gefinancierd. Donateurs uit Engeland financieren nieuwe schooluniformen en
Jans Rautenbach heeft een firma uit Kaapstad zo ver gekregen dat deze voor
computerfaciliteiten voor de nieuwe school zal zorgen en ook is inmiddels gezorgd voor
de hoognodige computercursussen voor het onderwijzend personeel.

KarooCare onderhoudt ook contacten met gelijkgestemden uit Duitsland en Engeland
die net zoals de bestuursleden van KarooCare in Nederland de Vlakteplaasschool een
warm hart toedragen. Getracht wordt activiteiten te bundelen en met zo min mogelijk
bankkosten zoveel mogelijk geld naar Vlakteplaas te krijgen.
Inmiddels is het geld voor de keuken doorgestort naar Zuid Afrika en voor 2005 zal het
bestuur zich richten op het verzamelen van fondsen voor TV’s, sportmaterialen en het
nog binnenhalen van minimaal twee toezeggingen voor een vijfjarige studiebeurs (er zijn
er al vier toegezegd) om een Vlakteplaas leerling naar de middelbare school te kunnen
laten gaan. Hiervoor zullen niet alleen privé personen maar ook landelijke instanties
benaderd worden. Het bestuur ziet de resultaten van deze actie met vertrouwen
tegemoet.

Mr. F.B.J. Grapperhaus
voorzitter
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Balans 31 December 2004

31-12-2004
in euro's
Activa
Rabo Bank
Rabo bedrijfstelerekening

Passiva
Eigen vermogen

1.652
3.500
5.152

5.152

Stichting KarooCare

Resultaat overzicht 2004

2004
in euro's
Ontvangsten
Donaties Studiebeurzen
Actie Regenboog
Overige donaties

Betalingen
Doorstorting beurs
Netto resultaat

1.449
2.503
1.800
5.752

600
5.152

Mr. J. Bakker, een notaris van Allen & Overy heeft de statuten van de stichting kosteloos opgesteld en
verleden.
De Rabobank Almere heeft toegezegd de kosten van het betalingsverkeer voor haar rekening te nemen.
Verder zijn alle overige kosten door de bestuursleden privé betaald.

