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Het jaar 2010 is voor het bestuur vooral een jaar 
geweest van bezinnen op activiteiten voor de nabije 
toekomst zoals studiebeurzen, kombuis, gezondheid 
en een eventuele uitbreiding naar andere projecten. 
Onze trouwe steun en toeverlaat Jans Rautenbach 
heeft ons daarbij geholpen. Hij kent de mensen en de 
regio immers als geen ander. 

Het bestuur heeft besloten een van de peilers van de Stichting: een warme, gezonde 
maaltijd per dag te blijven ondersteunen. Ook in 2010 heeft de Kombuis nog steeds voor 
150 warme maaltijden per dag gezorgd, waaronder ook die voor de zuigelingen en 
peuters. KarooCare neemt de kosten voor de salarissen en verse groenten en vlees voor 
haar rekening. 

In 2010 hebben zeven kinderen een studiebeurs ontvangen, waarvan twee leerlingen 
(intern) studeren aan het Langenhoven Gymnasium in  Oudtshoorn.  Een leerling is 
inmiddels gestart met een studie rechten aan  de universiteit van Potchefstroom. Hij heeft 
een beurs van de staat en ondersteuning van onze Duitse KarooCare vrienden. Eind 2010 
heeft het bestuur een verzoek van een leerlinge uit Vlakteplaas alsnog kunnen honoreren 
voor ondersteuning van haar studie aan de Nelson Mandela universiteit in George. Het 
bestuur wenst alle leerlingen uiteraard heel veel succes!

In 2010 is veel aandacht uitgegaan naar een nieuw simpel gebouwtje voor de Elim crèche.   
De gemeente De Rust heeft helaas nog geen enkele toezegging kunnen doen voor het 
verkrijgen van een stukje grond of het bouwen op de plaats van de huidige twee hutten. In 
2011 zal het bestuur nog meer aandacht aan het Elim project geven. Mocht in 2011 blijken 
dat het nieuwe gebouwtje niet realiseerbaar is, dan zal het bestuur zich daarbij helaas 
neer moeten leggen.

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.

2011 staat in het teken van verdere fondsenwerving ten behoeve van de lopende en 
nieuwe projecten. Vanuit de regio zijn inmiddels aanvragen ontvangen. Het bestuur is 
bereid daar naar te kijken en daar waar nodig te ondersteunen, zonder dat de continuering 
van de activiteiten voor Vlakteplaas Skool in gevaar komt. Door de gewijzigde subsidie 
regels is het zo goed als onmogelijk nog ondersteuning van de Nederlandse instituten 
zoals Impulsis, te verkrijgen. 

De vaste groep van donateurs, de scholen, bedrijven en particulieren die ter gelegenheid 
van jubilea en andere feesten of zomaar spontaan geld doneren, zijn wij veel dank 
verschuldigd: baie dankie namens de kinderen en hun familie.

Prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus! ! ! ! ! Amsterdam,  30 mei 2011
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).

Een woord van de voorzitter.
!      



Stichting KarooCare

Balans 31 december 2010

31-12-200931-12-2010
in euro'sin euro's

Activa
1.8331.598Overlopende activa

94.407103.117Liquide middelen
96.240104.715

Passiva
96.240100.715Reservering donaties

04.000Overlopende passiva
96.240104.715



Stichting KarooCare

Resultaatoverzicht 2010

20092010
in euro'sin euro's

Ontvangsten
43.22328.527Particuliere donaties

00Donaties IMPULSIS
6.98010.000Donaties Ithemba VZW (Vlaanderen)
1.6831.400Rente

51.88639.927

Betalingen projecten
25.07022.102Vlakteplaas
4.7359.824Groenfontein kinderopvang
1.7700Elim Crèche

03.500Sedgefield tennisschool
31.57535.426

Kosten
2626Kamer van Koophandel
2626

20.2854.475Mutatie vermogen



Stichting KarooCare

Toelichting Balans 
31-12-200931-12-2010

in euro'sin euro's

Overlopende activa
1.6831.400Te ontvangen rente

150198Terug ontvangen bankkosten
1.8331.598

Liquide middelen
881117Rabobank

260Rabo tbv Groenfontein
93.500103.000Rabo bedrijfstelerekening
94.407103.117

Reservering donaties
75.95596.240Stand op 1 januari
20.2854.475Mutatie boekjaar
96.240100.715Stand 31 december

Overlopende passiva
Dit betreft een dubbele donatie, die terug gestort is.



Stichting KarooCare

Toelichting Resultaatoverzicht

20092010
in euro'sin euro's

Betalingen Vlakteplaas
4.5742.109Beurzen
6.8298.281Kombuisfonds
6.9806.500Busje  
6.6873.408Sport en muziek

01.804Overige 
25.07022.102

Betalingen Groenfontein kinderopvang
4.7354.622Salarissen

05.202Overige 
4.7359.824

Betalingen Elim Crèche
1.7700Algemeen

Betalingen Sedgefield tennisschool
Ondersteuning jeugdlessen c.q. opvang

03.500van kinderen uit townships

Notaris Hak & Rein Vos te Lelystad heeft zich bereid verklaard kosteloos een aantal
donaties via een lijrente-clausule te passeren.
Inmiddels zijn er twee 5-jaren donaties gepasseerd in Lelystad.

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

Verder zijn alle overige kosten door de bestuursleden privé betaald.


