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Hierbij ontvangt u de 10de Karoo Koerant, onze Nederlandstalig nieuwsbrief voor donateurs en
geïnteresseerden van de Stichting KarooCare. Voor vragen en opmerkingen kunt u een mailtje sturen
naar een van de e-mailadressen genoemd in het colofon. Veel leesplezier!
Beste Vlakteplaas vrienden,

Eindelijk weer een nieuwsberichtje van Stichting
KarooCare over alle lopende activiteiten, maar
allereerst - na het overlijden van ons aller Jans - hoe
gaan we verder?
Hoe gaan we verder?
Jos en Angelita waren in Zuid-Afrika toen Jans na een
kort ziekbed overleed aan de gevolgen van een
longontsteking. Zij hebben ook de ‘Huldeblyk'
bijgewoond die natuurlijk gehouden werd in de grote
zaal van de Vlakteplaas Skool. Tijdens deze
gebeurtenis kon iedereen zijn ervaringen,
bewondering en hoe ze Jans kenden, delen met de
andere aanwezigen en natuurlijk vooral met Almeri,
die met kinderen en kleinkinderen aanwezig was. De
muzikanten en zangers van de laatste film van Jans
‘Abraham’ speelden en zongen. Het was een mooi en
waardig afscheid.
KarooCare betaalde altijd via Jans’ stichting Slimkop
geld voor Vlakteplaas Skool. Het bestuur van Slimkop

bestond uit Jans, Willemien Nel (een accountant) en
een derde persoon. Al snel na Jans overlijden nam het
hoofd van de school contact op met ons met de vraag
hoe het verder zou gaan? Inmiddels was al besloten in
samenspraak met Almeri en Willemien alle activiteiten
via Slimkop te laten lopen, zoals in het verleden
gebeurde, dus zoals Jans het georganiseerd had.
Er wordt geen geld direct overgemaakt aan de school
alleen aan Slimkop. Willemien is een integere vrouw,
die al ons Hollands verstaat en op een moderne
manier via Apps en e-mails met het bestuur van
KarooCare communiceert en haar hart op de goede
plek heeft.
Almeri wil Jans erfenis ‘het schooltje’ blijven steunen
zonder bestuurslid van Slimkop te zijn. Willemien
steunt Almeri hierin en op de achtergrond werkt Almeri
trouw mee om Jans droom: de jeugd van Vlakteplaas,
de jeugd van het Zuid-Afrikaanse platteland een
betere toekomst te kunnen bieden.
Het bestuur van KarooCare heeft er het volle
vertrouwen in dat Jans’ school met behulp van uw
donaties de extra steun zal krijgen, zolang dat nodig
is.
Jans heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland in 2014
zijn opvolgster voorgesteld: Carine Wannenburg. Zij
heeft samen met haar man en twee zoontjes een
boerderij in de buurt van de school en het is gebleken
dat de werkzaamheden van de boerderij in combinatie
met het schooltje niet werkbaar is. Carine verricht nog
wel hand- en spandiensten, maar is geen bestuurslid
van Slimkop. Er wordt gezocht naar een
bestuursaanvulling voor de Slimkop Trust.
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De standaardactiviteiten voor warme maaltijden, voor
brillen en salaris voor de kokkinnen zijn met ingang
van het nieuwe schooljaar jongstleden januari
natuurlijk meteen in gang gezet. Ook heeft het busje
dat eigendom van Slimkop is, vier nieuwe banden
gekregen en kunnen de leerlingen weer veilig naar
school komen met Andries als trouwe hulp en
chauffeur. De ondersteuning aan de school is voor de
nabije toekomst veilig gesteld.

Als alles klaar is zijn de leerlingen in staat computerles
te krijgen door een daarvoor opgeleide docent.

Blinde en slechtziende kinderen

De Vaardigheidskool heeft een goede naam en
daardoor is de school in staat uit te breiden. Deze
uitbreiding wordt (deels) door het Ministerie van
Onderwijs gefinancierd. Aan KarooCare is gevraagd of
zij ook een bijdrage kunnen leveren.
Het bestuur bekijkt momenteel of zij aan specifieke
vragen kan voldoen.

Een jongen Ruwayne De Villiers en drie meisjes
Marianna Visagie, Nadia de Villiers en Willine de
Villiers volgen nog onderwijs bij Athlone School for the
blind.
Ruwyane volgt de vaardigheidsopleiding en heeft het
ontzettend naar zijn zin.
Willine doet veel aan gehandicaptensport en ook haar
schoolprestaties zijn prima. Ze wil verder studeren.
Nieuw computerlokaal
De beide andere meisjes volgen nog een algemene
opleiding. Het belangrijkste is dat ze weerbaarder
worden om later beter zelfstandig in de maatschappij
te kunnen overleven.
Vaardigheidskool
Maart j.l. zijn John en Jenny op bezoek geweest bij
Gavin Block, hoofd van de Vaardigheidskool in
Oudtshoorn. Tijdens een rondleiding hebben zij de
nieuwe door KarooCare gesponsorde vloer in de
keuken kunnen zien en de nieuwe (gedeeltelijk door
KarooCare betaalde) computerruimte. Er werd hard
gewerkt om deze ruimte zo goed mogelijk in te richten.
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