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Het is inmiddels april 2012. De kinderen van 
Vlakteplaas UCC Primêr zijn half januari weer 
begonnen aan een nieuw schooljaar. Juffrouw 
Sannie Britz is met pensioen. Ze heeft een 
prachtige bedankbrief geschreven voor Jans en 
alle donateurs (zie www.karoocare.nl onder “Brief 
juffrouw Sannie”). Haar opvolging is ondertussen 
geregeld.

Colan Sylvester is het nieuwe hoofd en hij is met 
een frisse wind aan de slag gegaan. 
Onze secretaris John en zijn vrouw Jenny hebben 
hem al ontmoet en zij hebben alle vertrouwen voor 
de toekomst. De school heeft een geweldig team 
aan (nieuwe) leerkrachten en samen met onze 

steun en toeverlaat Jans Rautenbach en u als 
trouwe donateurs, belooft het een prima 
schooljaar te worden.

Het (nieuwe) schoolteam met in het midden Colan

KarooCare ondersteunt dit jaar zoals vanouds de 
dagelijkse warme maaltijd, inclusief de 
babyvoeding voor de crèche en de naschoolse 
opvang die inmiddels ook op volle toeren draait. 

Neels Coetzee is de enthousiaste muziekleraar 
die mede door uw donaties de kinderen het plezier 
van muziek maken bijbrengt. Het bijwonen van 
een uitvoering van het schoolorkest is altijd een 
inspirerende gebeurtenis.

Ook de beurskinderen zijn aan hun nieuwe 
schooljaar in De Rust en Langenhoven begonnen. 

Het blijkt moeilijk om cijferlijsten en af en toe een 
briefje aan de beursouders naar Nederland te 
krijgen. Wij doen onze best om hier verbetering in 
te brengen, ook Jans houdt dit streng in de gaten.

Vlakteplaas UCC Primêr School

Muziekles o.l.v. Niels Coetzee
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Colofon

Mamalumka is een opvang voor getraumatiseerde en gehandicapte 
kinderen.
Het project maakt deel uit van de Nceduluntu Sanctuary Trust. 

De school De Driemaster uit Lelystad ondersteunt via KarooCare dit 
project. Op het verlanglijstje van de kok stond o.a. keukenapparatuur en 
die apparatuur is inmiddels overhandigd. Verdere donaties uit Lelystad 
zullen de komende twee jaar zorgen voor gevulde koelkasten.

Mamalumka

Er zijn verregaande contacten 
met deze Vaardigheidskool. 
Het is een school voor zowel 
blanke als gekleurde tieners in 
de leeftijd van 12 tot 18 jaar 
met een lichte, geestelijke 
beperking. Zij worden o.a. 
opgeleid tot lasser, keukenhulp, 
timmerman, kapster. 

Het bedrijf Proteqs Personeelsdiensten uit Lelystad 
heeft een eerste stap gezet door een cheque te 
overhandigen waarmee twee sweismasjienes 
(lasapparatuur) zijn aangeschaft. 

KarooCare is in overleg over een eventuele 
ondersteuning in veiligheidsartikelen zoals lasbrillen, 
oorbeschermers, overalls en nog veel meer. Wij 
houden u op de hoogte.

Oudtshoorn Vaardigheidskool

Lassen

Houtbewerking

Kapsters in opleiding
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