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Een woord van de voorzitter.

Het jaar 2009 is een relatief rustig jaar geweest voor Stichting KarooCare. De Stichting 
richt zich statutair op het financieel ondersteunen van onderwijsactiviteiten en 
-voorzieningen met name voor de jeugd van de Kleine Karoo, Zuid-Afrika.

In najaar 2009 is een nog vrijstaande ruimte bij de school in Vlakteplaas ingericht voor de 
opvang van de allerkleinsten. Babyʼs vanaf zes weken en peuters tot en met twee jaar 
kunnen door hun moeders worden gebracht zodat zij met een gerust hart naar hun werk 
kunnen gaan. De ruimte is sfeervol beschilderd door twee vrijwilligsters uit De Rust. Vanuit 
de schoolkombuis krijgen de kleintjes ook hun bordje pap en andere maaltijden. 

De Kombuis zorgt nog steeds voor 150 warme maaltijden per dag, waarvan KarooCare de 
kosten voor salaris en verse groenten en vlees voor haar rekening neemt. 

In 2009 hebben 8 kinderen een studiebeurs ontvangen voor de middelbare school. Gezien 
de huidige financiële ondersteuning van de Zuid-Afrikaanse overheid zullen voor de 
middelbare school alleen nog in uitzonderlijke gevallen en op speciaal verzoek van Jans 
Rautenbach, een studiebeurs door KarooCare beschikbaar worden gesteld. De al 
toegekende beurzen blijven doorlopen tot deze leerlingen hun diploma behaald hebben. 
Het beursfonds van KarooCare zal in de toekomst worden aangewend voor die leerlingen 
die reeds op de middelbare school hebben aangetoond wilskracht, kennis en een goede 
motivering te hebben. Een vervolgopleiding kan een beroepsopleiding of verdere 
algemene studie inhouden, zelfs tot de universiteit aan toe.

In 2009 zijn de eerste stappen inzake 
muziekonderwijs genomen. De aanschaf van de 
instrumenten is voornamelijk mogelijk gemaakt 
door een donatie van een Nederlandse 
mevrouw.
KarooCare stelt het salaris van de muziekleraar 
ter beschikking.
 

In het afgelopen jaar  is de samenstelling van het bestuur onveranderd gebleven:

Ferdinand B.J. Grapperhaus - voorzitter
John M. Willemse - secretaris
Jos M. Nienhuis - penningmeester
Marcel M.G. Burger- algemeen bestuurslid

2010 staat in het teken van verdere fondsenwerving ten behoeve van het Kombuis- en 
Studiebeurzenfonds, maar ook in het teken van de Elim crèche. De Elim crèche bestaat uit 
twee houten gebouwtjes (hutten) in een plakkerskamp nabij De Rust. Door ondersteuning 
van KarooCare zijn inmiddels de hutten zoveel mogelijk bouwkundig versterkt en tafeltjes 
en stoeltjes aangeschaft. 
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Het streven is om in de toekomst een betere 
accommodatie, inclusief stromend water en 
elektriciteit voor de Elim crèche te 
bewerkstelligen. 
Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met 
Hettie Sweetland, de vrouw van de plaatselijke 
dominee. Zij begeleidt meerdere crèches in de 
omgeving.

Inmiddels zorgt een vaste groep van ruim 50 donateurs dat alle plannen gerealiseerd 
kunnen worden. Hiertoe behoren ook stichtingen en bedrijven die ons steunen met 
eenmalige grote en minder grote giften.

Het bestuur bedankt - namens alle kinderen en hun familie - deze trouwe ondersteuners 
van de Stichting KarooCare.

Prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus! ! ! ! ! Amsterdam,  17 mei 2010
voorzitter! ! ! ! ! ! !

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).
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