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Een  woord van de voorzitter,

Het jaar 2007 is een actief jaar geweest voor Stichting KarooCare en voor alle 

andere vrienden van Vlakteplaas. Stichting KarooCare richt zich statutair op het 

financieel ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -voorzieningen met name 

voor de jeugd van de Kleine Karoo, Zuid-Afrika.

In 2007 zijn een nieuwe crèche, een extra schoollokaal, een kleine medische 

post en een speelplaats gerealiseerd. Dat is verrassend veel voor een stichting 

met een beperkt budget. De geweldige benefiet voorstelling ter gelegenheid 

van het verjaardags-/ jubileumfeest van de schrijfster Yvonne Keuls heeft 

zoveel opgebracht dat dat alles in 2007 kon worden gebouwd.

In september 2007 - ter gelegenheid van datzelfde benefiet van Yvonne  - 

kwam Jans Rautenbach naar Nederland en het weerzien met zijn Vlakteplaas 

vrienden was hartverwarmend. Jans omschreef het zelf als volgt: 

Waar ek ook September in Vlaanderen en Nederland gereis het, het ek die 

spontane liefde en deernis van honderde Oulappers ervaar; ‘n gasvryheid 

en warmte wat ons verarmde, eensame Vlakteplaasers teen die boesem 

druk; uitgestrekte warm handdruke van ondersteuning. Ek buig my hoof 

voor julle. 

De Kombuis zorgt nog steeds voor 150 warme maaltijden per dag en ook voor 

de allerkleinste crèche kinderen wordt een speciale maaltijd bereid. Een 

opticien uit Oudtshoorn heeft alle ogen van de schoolkinderen gecontroleerd en 

er zijn 35 brillen aangemeten. In 2008 zullen de ogen opnieuw gecontroleerd 

worden.

Aan het eind van het schooljaar, december 2007 zijn er 14 extra studiebeurzen 

uitgereikt en met ingang van 2008 zal er speciaal voor de middelbare 

schooljeugd een huiswerkklas georganiseerd worden waar onder toezicht en 

met bijvoorbeeld een kop soep huiswerk gemaakt kan worden. Dit alles wordt 

betaald uit de ter beschikking gestelde studiebeurzen.



In 2007 is de samenstelling van het bestuur onveranderd gebleven en bestaat 

uit:

Ferdinand B.J. Grapperhaus – voorzitter

John M. Willemse – secretaris

Jos M. Nienhuis – penningmeester

Marcel M.G. Burger – algemeen bestuurslid

2008 staat in het teken van verdere fondsenwerving ten behoeve van de 

Kombuis en van studiebeurzen voor Vlakteplaas, maar ook in het teken van 

Groenfontein, een kleine 100 kilometer van Vlakteplaas verwijderd. Het project 

in Groenfontein wordt Stepping Stones genoemd en is in eerste instantie 

gericht op de ontwikkeling van een crèche en eventueel in een latere fase in de 

oprichting van een twee-klassige school.

Prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus

Voorzitter! Amsterdam 30 mei 2007

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 

onder nummer 34209670 en wordt door de belastingdienst aangemerkt als 

een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).



Stichting KarooCare

Balans 31 december 2007

31-12-200631-12-2007

in euro'sin euro's

Activa

8091399Te ontvangen rente

78571Rabobank

46.00063.000Rabo bedrijfstelerekening

46.88764.970

Passiva

31.44464.970Reservering donaties

15.4430Te betalen termijn conciergewoning

46.88764.970



Stichting KarooCare

Resultaatoverzicht 2007

20062007

in euro'sin euro's

Ontvangsten

2.5499.974Donaties studiefonds/beurzen

3.5534.709Donaties kombuisfonds

3.05050.500Donaties crèchefonds/extra lokaal

27.05911.400Donaties ter vrije besteding

22.3920Donaties concierge-woning / via Yvonne Keuls

05.900Donaties gezondheidsfonds

18.00045.000Donatie IMPULSIS

07.000Donatie Ithemba VZW (Vlaanderen)

8091.398Rente

77.412135.881

Betalingen

3.0004.255Studiefonds/beurzen

17.50012.000Kombuisfonds

29.3382.500Concierge-woning

5.0000Inrichting tweede vleugel

05.000Blinde kinderen

03.947Stoorkamer

022.510Extra klaskamer

044.817Bewaarskool + kliniek

7.000Inrichting bewaarskool

368304Speelgoed en tractaties

55.206102.333

Kosten

2222Kamer van Koophandel

00Bankkosten

2222

22.18433.526Mutatie vermogen

Mr. J. Bakker, een notaris van Allen & Overy heeft de statuten van de stichting kosteloos opgesteld en

verleden.

De Rabobank Almere neemt de kosten van het betalingsverkeer voor haar rekening.

Verder zijn alle overige kosten door de bestuursleden privé betaald.



Stichting KarooCare

Toelichting Balans 

31-12-200631-12-2007

in euro'sin euro's

Reservering donaties

9.26031.444Stand op 1 januari

22.18433.526Mutatie boekjaar

31.44464.970

Stand van de fondsen

Studiefonds/beurzen

5.9985.547Stand op 1 januari

2.5499.974Ontvangsten

3.0004.255Betalingen

5.54711.266Stand op 31 december

Kombuisfonds

00Stand op 1 januari

3.5534.709Ontvangsten

14.3157.595Overboeking fonds ter vrije besteding

17.86812.304Betalingen

00Stand op 31 december

Crèchefonds/extra lokaal

03.050Stand op 1 januari

3.05050.500Ontvangsten

045.000Donatie IMPULSIS

071.274Betalingen

3.05027.276Stand op 31 december

Fonds ter vrije besteding

3.26216.793Stand op 1 januari

27.05911.400Ontvangsten

7871.376Overige opbrengsten minus kosten

14.3157.595Overboeking kombuisfonds

3.554Overboeking fonds concierge-woning

16.79325.528Stand op 31 december

Fonds concierge-woning

06.054Stand op 1 januari

22.3920Ontvangsten

18.0000Donatie IMPULSIS

5.0000Betaling inrichting tweede vleugel

29.3382.500Betalingen

03.554Overboeking fonds ter vrije besteding

6.0540Stand op 31 december

Gezondheidsfonds

00Stand op 1 januari

05.900Ontvangsten

05.000Betalingen

0900Stand op 31 december

31.44464.970Totaal Generaal


