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Een Kudu in een nieuw jasje?
Nee, dat is niet de bedoeling. Echter, voor de Kudu hebben we Jans en de juffen nodig. Daarnaast Roger
en Greta die de lay-out en foto’s verzorgen. Dat vraagt veel inzet van mensen die het al heel druk hebben.
Zo’n Karoo Koerant kunnen we wanneer er nieuws is, snel zelf in elkaar zetten. De Engelstalige Kudu blijft
voor alle binnen- en buitenlandse vrienden van Vlakteplaas verschijnen. De Nederlandstalige vrienden
van KarooCare ontvangen tussentijds eveneens een Karoo Koerant.

Vlakteplaas UCC Primer school
Onlangs is het trapveldje veranderd in een
‘echt’ sportveld, waarvoor dank aan onze
Britse KarooCare vrienden. Er wordt druk
gebruik van gemaakt.

Studiebeurzen
Eind 2010 worden de nieuwe studiebeurzen uitgereikt voor
het vervolgonderwijs. Op dit moment vindt de selectie plaats
waarbij uitgegaan wordt dat niet alleen goede cijfers
belangrijk zijn.
Doorzettingsvermogen is een vereiste. Daarnaast moeten de
leerlingen begrijpen, dat wanneer ze iets van hun leven willen
maken, ze daar vooral zelf voor verantwoordelijk zijn. Wij
kunnen ze helpen, maar ze moeten het zelf doen!
Van de lopende studiebeurzen zijn de meeste tussentijdse
schoolrapporten ontvangen en aan de beursouders
toegestuurd.

Acties
Nadat tijdens het WK twee voetbalpool-opbrengsten
gedoneerd zijn om de schoolkinderen op ‘iets’ oranjes
te trakteren in de vorm van een hapje en een drankje,
heeft de volgende actie inmiddels ook plaatsgevonden.
Een echtpaar uit Noordwijk dat al langere tijd KarooCare
ondersteunt, heeft in plaats van cadeaus bij een
gezamenlijk verjaardagsfeest gevraagd om donaties
voor onze stichting. De opbrengst was geweldig.
Dit is Jans’ reactie:
“Ek sou graag dat jy my hartlijke dank aan die familie
oordra. Beide die skool se kinders en ouers baat by
iedere donatie, en ons is vir iedere sent opreg dankbaar.
En ons wens hullie een feestelijk en vreugdevol fees
toe! Opregte groetes. Jans”
Voor al onze donateurs geldt natuurlijk: baie dankie!
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Stepping Stones
Groenfontein (in de vallei
tussen Oudtshoorn en
Calitzdorp)
Ruim twee jaar geleden is in
samenwerking met Impulsis een
schoolbusje gekocht om de
allerkleinste kinderen van de
streek naar school te vervoeren.
Dat schooltje is een verbouwde
tabaksschuur en inmiddels heeft
KarooCare samen met Impulsis
daar ook een aantal
verbeteringen aangebracht: de
toiletruimte is opgeknapt, hekken
en een klim-, schommel-, glijrek
geplaatst en speel- en
leermiddelen gekocht. Per

december draait het projectje
zelfstandig verder.
Ze hebben vertrouwen in de
toekomst en Erika Calitz - de
initiatiefneemster - kan het zelf
niet beter verwoorden: “Thank
you for your email and your
support. We did received the last
amount of money and are very
grateful for this. The school is
looking lovely and we are now
busy planting some flowers
around the building to make it
look very beautiful. We will send
you more photos.
Impulsis and KarooCare have
motivated us in a very positive
way to formalise many aspects of

our community school. Thank you
again for this. Please always be
welcome to visit us when you are
here.”
Er wordt hard gewerkt om alles
op tijd af te hebben en zonder
elektriciteit is dat een hele klus.
De generator heeft overuren
gedraaid.

Elim Creche - De Rust
Het begon twee jaar geleden met een golfplaten
hutje, waar weer en wind vrij spel in hadden. De
kinderen worden bezig gehouden door
vrijwilligers. Hettie Sweetland - de vrouw van de
dominee - is de drijvende kracht achter dit
projectje in het plakkerskamp van De Rust.

KarooCare heeft gezorgd dat het hutje
opgeknapt kon worden, dat er wat speelgoed
kwam en voor 2011 is nu het streven om een
stenen gebouwtje met kleine keuken te bouwen.
De hutjes van het plakkerskamp worden de

komende jaren platgegooid en de bewoners naar
stenen staatshuisjes verhuisd.
De crèche kan niet verhuizen zonder onze hulp,
dus dat gebouwtje moet er komen!

Zo was het: Hoe wordt het? Dat ligt aan
ons, dus aan u! We houden u op de
hoogte.
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