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Hierbij ontvangt u de 3de Karoo Koerant, onze Nederlandstalig nieuwsbrief voor donateurs en 
geïnteresseerden van de Stichting KarooCare. Gedeeltelijk in het Afrikaans deze keer omdat Jans een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd. Bovendien geeft deze taal altijd het gevoel weer onmiddellijk in Zuid-
Afrika te zijn. Voor vragen en opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar een van de e-mailadressen 
genoemd in het colofon. Veel leesplezier!
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Ons het tydens die winter goeie reëns, en Vlakteplaas 
was oortrek met veldblomme.
Ook onse school was omring met kleur.

Die gesig van lente op Oulap.

Oulap, 4 Oktober 2011

Buite sif een ysige regen neer. Die wonder van die 
lente is voorbij, en die somer klop aan die deur.

Onse school is dié week op vakansie, die laaste voor 
die einde van die jaar.

Ek is gereeld op besoek en in noue kontak met 
Sannie.
Sy het dit druk met inspeksies en gedurig opdragte en 
vereistes van onderwysleiers.
Maar ons kinders doen in die algemeen goed - en die 
skool het selfs een Streek Sertifikaat voor goeie 
prestasie ontvang.

Nieuws van Jans

Winter en lente op Vlakteplaas
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Colofon

Ellistine Noordman, is die eerste van ons jong kinders 
wat presteer op die skole kunskompetisie in die Klein 
Karoostreek.
Sy ontvang 'n meriete toekenning en 'n kontantprys 
van een hele R50. 
Lisa Smit is die kunsjuffrou.

Prijs kunstcompetitie

Die kombuis funksioneer seepglad met Alida en 
Marinda. Die kinders, kleuters en babies kry 
genoegsaam te ete. Kinders is gesond en vol lewe 
danksy die voeding.

Die weeklikse musiek en kunsklasse bring ook een heel 
nuwe dimensie vir die kinders.
Boonop geniet en waardeer hulle dit.

Dus die school se sukses berus grotendeels op 
KarooCare se ongelooflijke onderskraging! En 
daarvoor, duisendkeer Dankie.

Vlakteplaas word in Onderwyskringe asook in die groter 
WesKaap gemeenskap gereken.
Die besoek van kykNET TV kanaal aan die skool in 
Julie was snel maar het almal beindruk. Ons skool was 
deel van een joernaalprogram "Fiesta" wat deur 
kykNET gebeeldsend is.
Op 20 Oktober kom neem die Kwêla TV Span spesiaal 
van die school opnames voor uitsending in November.
Glo dit as julle wil, maar De Rust is as Suid-Afrika se 
Dorp van die Jaar aangewys.
En natuurlik is gesorg dat ons school ook betrek is.

Ek voorsien ook rantsoene wat ons kan aan die 
Toekomsrus UCC kerk in Oudtshoorn.
Die afgelope vier maande het daar fietlik oornag een 
plakkerskamp buite Toekomsrus ontstaan met tans 
sowat 12 000 bewoners - en die getalle styg daagliks.
Hulle bou shacks van afval hout en gegolfde plaat - wat 
nie wind, regen of koue bestand is. Hierdie kerk wat 
geen fondse of infrastruktuur het, probeer so goed as 
kan die ellende van die plakkers aanspreek. Helaas, 
kan hulle weinig doen, en konsentreer tans om die 
plakkers wat UCC lidmate is, te help. Jy kan nie glo hoe 
verswak, verhonger, en versiek talle volk is. Die 
Oudtshoorn munisipaliteit het begin om toilette en 
tydelike krag te voorsien.

Intussen help ek en Andries deurgaans ons eie 
Vlakteplaas se swak bejaardes wat in ellende krepeer. 
Noodsaaklike voedsel se pryse het die afgelope 
tweejaar sowat verdubbel, maar nie die inkomstes of 
pensioene. Almal het dit uiters moeilik.

Ek groet vir eers.
Tot later,
Jans

Onze twee beursstudenten op Langenhoven 
Gymnasium in Oudsthoorn doen het goed volgens 
Jans.

Dit is wat hij over Ashleigh en Shonnan schrijft:

Een ligstraal is student Ashleigh Human op 
Langenhoven. Haar moeder Francis telefoneer feitlik 
ieder maand om dankie te sê vir die vooreg wat julle 
haar kind gee. En Ashleigh probeer en presteer. Ook 
Shonnan Baardman probeer haar bes en ons verwag 
dat sy beter in die November eksamen sal doen. Hulle 
kry nog gereeld die ekstra prive wiskunde onderrig.

Van de penningmeester
Wilt u bijdragen aan de activiteiten van KarooCare? 
We hebben - op verzoek - geprobeerd het u 
makkelijk te maken. Sinds kort kunt u gebruik 
maken van een automatische machtiging, die u zelf 
op ieder gewenst moment weer kunt intrekken. 
Deze machtiging kan ik u e-mailen. U kunt mij 
hiervoor benaderen via Jos@nienhuisbeheer.nl

Langenhoven

mailto:karoocare@nienhuisbeheer.nl
mailto:karoocare@nienhuisbeheer.nl

