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Athlone
De slechtziende en bijna
blinde leerlingen van
Vlakteplaas Skool die
onderwijs volgen bij het
Athlone Institute for the blinds
nabij Kaapstad, doen het
goed. Ze leren met hun
handen te werken,
weerbaarder in de wereld te
staan en zover mogelijk ook
beter lezen en schrijven.
Willine de Villiers is een van
die Vlakteplaas leerlingen en
zij heeft - na een operatie momenteel een zicht van 40%
en gaat proberen dit jaar haar
middelbare school af te
ronden. KarooCare betaalt
extra lessen voor haar om
goed voorbereid aan de
examens te kunnen beginnen.
Daarna wil ze verder leren voor
onderwijzeres en het bestuur
heeft nu al laten weten
daarvoor - waar nodig - extra
financiële middelen ter
beschikking te willen stellen.
Wij wensen haar veel succes.

www.karoocare.nl

Een nieuwe start . . .
2018
Een nieuw jaar en een nieuwe start. Namelijk - met pijn in ons
hart - is na vele gesprekken met Almeri en de Slimkop Trust
besloten afscheid te nemen van ‘onze’ Vlakteplaas UCC
Primer Skool.
Slimkop Trust is indertijd door Jans Rautenbach opgericht en
een van de bestuursleden is Willemien Nel een accountant uit
Oudtshoorn. Zij kent Almeri en Jans en het Vlakteplaas
project al jaren. De samenwerking met de Vlakteplaas skool
en de beheerraad van de school liep - zonder Jans - erg
moeizaam.
De problemen zijn grotendeels terug te voeren op de
ingewikkelde constructie van school, kerk en beheerraad.
Zowel Almeri als Willemien hebben zich ervoor ingezet om
Jans’ droom uit te laten komen, maar dat bleek niet te werken.
Gezamenlijk hebben we moeten besluiten onze energie voor
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Vaardigheidskool

een andere school in te zetten. Hieronder is een gedeelte van
een bedankbriefje van het hoofd van de school afgedrukt.

Leerlingen van de
Vaardigheidskool in Oudtshoorn
deden op 8 maart j.l. mee aan
een grote "Toutrekbyeenkoms".
Er deden meer dan 80 ploegen
mee. Touwtrekken is in ZuidAfrika een sport waaraan veel
scholen meedoen.

. . . . . . .Hiermee spreek die skool sy dank aan u uit vir al die
wonderlike ondersteuning deur die jare aan ons kinders wat
tans verbonde aan ons ons skool is maar ook die wat reeds hul
skoolopleiding voltooi het. Die ondersteuning en hulp het n baie
groot rol in baie se lewens gespeel. Vir die wat ek nie ken nie wat
n bydrae gemaak het ek se baie dankie namens ons kinders
opvoeders en ouergemeenskap. . . . . . . . .

Laurus Laer Skool - Oudtshoorn
Gelukkig is de Laurus Laer Skool in Oudtshoorn op ons
pad gekomen en is de samenwerking gestart. Slimkop Trust,
Almeri en het bestuur van KarooCare zijn blij dat Andries
Snel en zijn vrouw Elna op deze school aan het werk konden.
De Slimkop busjes zijn nu in gebruik bij deze school om de
leerlingen te vervoeren en Elna staat weer als altijd in de
keuken om maaltijden voor de leerlingen te bereiden.
De Laurus Laer Skool in Oudtshoorn is een grote ‘regenboog’
KarooCare heeft 2 jaar geleden
een bijdrage geleverd voor de
aanschaf van speciale
touwtrekschoenen.
Ondanks de enorme inzet van de
ploeg viel ze deze keer niet in de
prijzen. Op naar de volgende
wedstrijd!

school: zo’n 350 zwarte, blanke en gekleurde kinderen spelen
en leren tezamen. De slagzin van deze school is: ‘Elke leerder
moet ’n gelukkige leerder wees’.
Het hoofd van de school is mevrouw Ronelle Huysamen,
enthousiast, meelevend en op zijn tijd ook streng. De school
is een Eko school en er lopen buiten kippen, bokjes en ander
kleinvee rond. Ook is er een moestuin. Er is een bibliotheek
met mooie houten stellingen maar zonder boeken. KarooCare
gaat kijken of ze met de aanschaf van boeken behulpzaam kan
zijn.
Onze penningmeester en zijn vrouw hebben inmiddels de
school bezocht en het welkom was hartverwarmend. Er is
gezamenlijk gesproken, gegeten en gezongen. Al die kinderen
en het personeel van de school hebben ons de indruk gegeven
dat we vol goede moed de gezamenlijke toekomst tegemoet
kunnen zien gesteund door Almeri en Willemien.
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