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Hierbij ontvangt u de 2de Karoo Koerant, onze Nederlandstalig nieuwsbrief voor donateurs en 
geïnteresseerden van de Stichting KarooCare. U kunt deze nieuwsbrief ook vinden op onze website.
Veel leesplezier toegewenst namens het bestuur van onze Stichting. Voor vragen en opmerkingen kunt u 
een mailtje sturen naar een van de e-mailadressen genoemd in het colofon.

Afgelopen januari hebben hebben de secretaris en de 
penningmeester van KarooCare (met hun 
echtgenotes) hun vakantie in Zuid-Afrika 
gecombineerd met een bezoek aan Jans en Almeri 
en natuurlijk ook aan het schooltje. 

Het gaat goed met Jans en 
Almeri. Jans heeft onlangs 
zijn 75ste verjaardag 
gevierd. Hij schreef ons 
begin april het volgende: 
“Die skole sluit vandag vir 
vakansie. Ons beurskinders 
op Langenhoven doen 
goed en ek sal hulle 

rapporte hopelik more 
ontvang. Die ander beurskinders is versorg en daar is 
geen klagtes. Hulle rapporte sal ek eers na die 
vakansie ontvang (en deurstuur na julle). Dit gaan 
goed met die skool, en juf Sannie en haar span het 
een goeie inspekteursverslag van die Departement 
ontvang. Met Neels en die musiekklas gaan dit ook 
goed, en so ook met Lise se kunsklasse tweekeer per 
week.”

Voor wie het nog niet weet dit is het nieuwe e-mail 
adres van Jans en Almeri: oulap@mdwireless.co.za

Nieuwsbrief van de Stichting KarooCare - Nederland

www.karoocare.nl

Het nieuwe schooljaar is halverwege januari 
begonnen. Wij hebben met Jans afgesproken dat 
we ook dit jaar weer de warme maaltijd voor de 
kinderen, het salaris van de muziekleraar en van 
de kokkinnen en wat andere kleine dingen gaan 
betalen. We hebben al deze ondersteuning 
kunnen toezeggen door uw donaties. 

Baie dankie namens Jans 
en de kinderen! 
Nieuw op de school zijn 
de teken- en gymlessen, 

Jans en Almeri

Vlakteplaas (UCC) Primêre Skool
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Het bestuur heeft ook 
een onverwacht 
bezoek aan de Elim 
crèche gebracht. Het 
was die dag bijna 40 
graden en onder het 
zinken dak van de hut 
natuurlijk nog warmer. We hebben snel in een 
plaatselijke supermarkt koele vruchtensapjes 
gehaald en uitgedeeld. In onze begroting is geld 
gereserveerd voor een simpel gebouwtje. Helaas 
heeft de plaatselijke overheid tot nu toe geen 
stukje grond beschikbaar gesteld. Op de huidige 
plaats tussen de andere hutjes mag geen (semi)
permanent bouwsel geplaatst worden.

Binnenkort wordt het winter 
en alhoewel we geld 
beschikbaar hebben 
gesteld voor een 
eenvoudige renovatie, kan 
je nog steeds op 
verschillende plekken van 
binnen naar buiten kijken. 
Regen buiten betekent ook 
regen binnen. Communicatie ter plekke blijft 
moeilijk. Jans heeft op zich genomen om als 
onze ‘agent’ op te treden. Een beter 
contactpersoon kunnen wij ons niet voorstellen. 
We willen die nieuwe crèche heel graag 
realiseren, maar zonder steun van de lokale 
overheid lukt dat nooit.

Afgelopen najaar heeft de eerste lichting 
Vlakteplaas beursleerlingen De Rust Hoër Skool 
met goed gevolg kunnen verlaten. Een van hen - 
Desiderius Claassen - is in januari aan zijn 
rechtenstudie aan de universiteit van 
Potchefstroom begonnen. Vanwege zijn 
uitzonderlijke schoolresultaten heeft hij een 
studielening ontvangen van de overheid en onze 
Duitse KarooCare vrienden blijven hem 
ondersteunen met alle nodige dagelijkse uitgaven.

Ronell Kammies, de dochter van een van de 
schoolkokkinnen studeert in George aan de Nelson 
Mandela universiteit. Ze heeft het eerste jaar 
geweldige resultaten behaald, maar de 
studiekosten en kamerhuur bleken uiteindelijk te 
hoog voor haar zodat ze niet aan haar tweede jaar 
kon beginnen. KarooCare heeft onmiddellijk 
toegezegd haar te ondersteunen en inmiddels 
heeft een Nederlands gezin deze financiële steun 
op zich genomen.

Stichting KarooCare

Universiteiten

Elim Creche - De Rust 
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De leerlingen met een studiebeurs zijn - voorzien van o.a. 
een nieuw schooluniform en nieuwe schoenen - aan hun 
lessen aan de hogere school in De Rust begonnen zonder 
dat hun ouders daar financieel mee belast worden. Jans en 
juffrouw Sannie houden hun studieresultaten goed in de 
gaten. We hebben een schoolreisje voor diegenen die hun 
best doen, in het vooruitzicht gesteld. Met een aantal 
beurskinderen hebben we persoonlijk kennis gemaakt en 
een ijsje gegeten. 
Met een perfecte toespraak bedankte een van hen - 

Chimema Abrahams - ons en 
die dank brengen we graag 
over aan iedereen die een 
vervolgstudie van onze 
Vlakteplaas leerlingen 
financieel mogelijk maakt.

De Rust - Hoër skool 
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