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Stichting KarooCare heeft in 2015 de ondersteuning aan de Vlakteplaas UCC Primer Skool en aan 
de Vaardigheidskool in Oudtshoorn kunnen voortzetten.

De dagelijkse verstrekking van een warme maaltijd aan ruim 120 schoolkinderen heeft - alhoewel 
op een lager niveau - doorgang kunnen vinden.  Het Zuid-Afrikaanse bedrijf Tiger Brands - de al 
jarenlang trouwe donateur van conserven en droge pasta’s - heeft naar aanleiding van haar 
slechte bedrijfsresultaten de leveringen aan Vlakteplaas Skool moeten aanpassen. Dit houdt in dat 
er minder voedsel op school uitgedeeld kan worden. Stichting KarooCare zorgt voor de lonen van 
de kokkinnen.

Met het blinde meisje dat geplaatst is op de Athlone School for the Blinds nabij Kaapstad gaat het 
goed. Inmiddels zijn zeven zeer slechtziende tot blinde leerlingen van Vlakteplaas Skool in Athlone 
geplaatst: twee jongens en vijf meisjes. Stichting KarooCare zorgt voor de betaling van de les-, 
kleed- en vervoerskosten.

In Oudtshoorn is bij de Vaardigheidskool een aantal computers geïnstalleerd. Leraren hebben een 
cursus gevolgd en zij zullen vervolgens zelf de leerlingen instrueren in het gebruik van de 
computers. In nauwe samenwerking met een andere Nederlandse Stichting zullen de leerlingen 
van deze school ook een ogentest ondergaan en waar nodig zullen brillen ter beschikking worden 
gesteld.

20 februari 2015 heeft er een oranje spektakel in Vlakteplaas plaatsgevonden. KarooCare bestond 
10 jaar en met de geweldige hulp van leerlingen en leerkrachten van de Vaardigheidskool in 
Oudtshoorn is het een oranje dag geworden die de leerlingen niet snel zullen vergeten: oranje 
drinken, oranje pannenkoeken, oranje taart, oranje slingers en nog veel meer oranje sierden het 
schoolplein.
De kinderen van Vlakteplaas hadden tijdens het feest een oranje muts op met de tekst: ‘Ek is 
Uniek. Ek is van Vlakteplaas. Ek is trots. Ek het ’n naam’. Hier is niets aan toe te voegen.

In het afgelopen jaar is mevrouw Jenny van Alten, toegetreden tot het bestuur. Zij is al vanaf de 
oprichting nauw betrokken bij de activiteiten van onze stichting.  De samenstelling van het bestuur 
ziet er nu als volgt uit:

Ferdinand B.J. Grapperhaus - voorzitter
John M. Willemse - secretaris
Jos M. Nienhuis - penningmeester
Jenny H.A. van Alten - algemeen bestuurslid
Marcel M.G. Burger - algemeen bestuurslid

In 2016 zullen de al lopende projecten dankzij u, voortgezet kunnen worden. Voor 2016 zal 
gefocust worden op het behoud van het netwerk in en rondom Oudtshoorn en het verwezenlijken 
van alle projecten die binnen onze doelstelling passen.

Prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus Amsterdam,  27 juni  2016
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 RSIN/FISCAAL Nr. ANBI: 814292513
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BALANS 31 december 2015

31-12-2015 31-12-2014
in euro's in euro's

Activa
Overlopende activa 486 655
Liquide middelen 65.928 74.907

66.414 75.562

Passiva
Reservering donaties 66.414 75.562

66.414 75.562
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RESULTAATOVERZICHT 2015
2015 2014

in euro's in euro's
Ontvangsten
Particuliere donaties 17.665 22.755
Rente 308 484

17.973 23.239
Betalingen projecten
Vlakteplaas 19.318 15.799
Athlone 3.181 1.087
Vaardigheidskool Oudshoorn 4.505 6.109
Elim crèche 117 0

27.121 22.995

Mutatie vermogen -9.148 244
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TOELICHTING BALANS

31-12-2015 31-12-2014
in euro's in euro's

Overlopende activa
Te ontvangen rente 308 484
Terug te ontvangen bankkosten 178 171

486 655

Liquide middelen
Rabobank betaalrekening 928 407
Rabobank bedrijfsspaarrekening 65.000 74.500

65.928 74.907

Reservering donaties
Stand op 1 januari 75.562 75.318
Mutatie boekjaar -9.148 244
Stand op 31 december 66.414 75.562
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TOELICHTING RESULTAATOVERZICHT

2015 2014
in euro's in euro's

Betalingen Vlakteplaas
Beurzen 0 3.620
Kombuisfonds 10.055 7.730
Voorschoolse klas/baby-crèche 5.292 996
Sport en muziek 3.881 2.988
Overige 90 465

19.318 15.799

Betalingen Athlone
Ondersteuning school voor slechtziende leerlingen 3.181 1.087

Betalingen Vaardigheidskool
Ondersteuning Ambachtsschool in Oudtshoorn voor
jeugd met een beperking 4.505 6.109

Betalingen Elim crèche 117 0

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

Verder zijn alle kosten door de bestuursleden privé betaald.


