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Hierbij ontvangt u de 5de Karoo Koerant, onze Nederlandstalig nieuwsbrief voor donateurs en geïnteres-
seerden 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!
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Vlakteplaas UCC Primêr School

Het is voorjaar in Zuid-Afrika. In Namaqualand is 
het gekleurde bloementapijt alweer uitgebloeid. Nog 
maar twee maanden en het is weer midden zomer en 
vakantietijd.

Ook in Vlakteplaas is 
het laatste gedeelte 
van het schooljaar 
aangebroken. Het 
nieuwe team zorgt 
ook voor nieuwe im-
pulsen. Zo is er in de 
speelpauze een echte 
leestafel beschikbaar 
met diverse (oude) kranten en magazines. De leer-
lingen vermaken zich er echt mee. De meesten heb-
ben thuis nog nooit een krant of stripverhaal gezien.

Net zoals een aantal 
jaar geleden is de op-
ticien Jaco Kriek uit 
Oudtshoorn langs ge-
weest. Hij heeft de 
ogen van alle kinderen 
gecontroleerd en er 
zijn 37 nieuwe brillen 
aangeschaft. De na-
men zijn in de brillen gegraveerd en compleet met 

mooie koker zijn de brillen aan de kinderen gegeven. 
Dit is mogelijk gemaakt door de steun van de trouwe 
KarooCare donateurs. Voor de bijna blinde leerlingen 
- die een aantal jaar geleden geopereerd zijn - zal 
een bezoek aan de oogarts in George geregeld wor-
den.

Begin november bezoekt een Zuid-Afrikaanse televi-
sie crew de school. Er wordt een groot kerstfeest ge-
organiseerd compleet met zang, kerstboom en ca-
deautjes. Half december wordt deze kerstspecial in 
Zuid-Afrika uitgezonden. Het zal vast een belevenis 
worden voor zowel de kinderen als hun ouders! Jans 
zal een speciale KUDU laten uitgaan. E-mail in de 
gaten houden!

Poppenkast

Een van onze trouwe dona-
teurs heeft haar verjaardags-
geld ter beschikking gesteld 
van KarooCare en met name 
voor een poppenkast voor 
Vlakteplaas UCC Primêr 
School. Jans heeft een 
prachtige poppenkast laten 
maken en na een bericht op 
Facebook zijn er ook heel wat poppenkastpoppen ter 
beschikking gesteld. Een geweldig leuke actie.
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Oudtshoorn Vaardigheidskool

Ter ere van haar 65-ste 
verjaardag heeft een kun-
stenares uit Nederland 
een inzameling gehouden 
voor de Oudtshoorn 
Vaardigheidskool voor de 
aankoop  van o.a. veilig-
heidsartikelen. 

De penningmeester en zijn vrouw hebben tijdens hun 
verblijf in Zuid-Afrika in augustus persoonlijk een 
cheque overhandigd aan de directeur van de school. 
Tevens zijn er haarnetjes voor in de keuken en vei-
ligheidsbrillen ter beschikking gesteld door een echt-
paar uit Almere.

De directie van de school 
heeft een begroting voorge-
legd voor o.a. overalls, vei-
ligheidsschoenen en lasbril-
len en het bestuur van Ka-
rooCare is hiermee akkoord 
gegaan. Deze teenagers 
verdienen het om een echt 

ambacht te kunnen leren en 
om daarmee vooruit te kunnen komen in de maat-
schappij. Ze hebber er ook echt zin in: een goede 
ondersteuning dus!

Mamalumka

Dit project onder de bezielende leiding van Mama, 
kijkt ook met goede moed de toekomst tegemoet. 
Natuurlijk kunnen ze nog heel veel ondersteuning 
voor de soms van straat geplukte, getraumatiseerde 
kinderen gebruiken. 

Dankzij de school uit Lelystad is in ieder geval de 
provisiekast gevuld en dankzij een supermarkt uit 
Lelystad hebben alle kinderen Disneyspeelfiguurtjes 
gekregen. 

Een grote hoeveelheid kinderkleren, prentenboeken 
zuigflessen is bij het project afgeleverd, met dank 
aan onze gulle gevers

De jaarrekening 2011 is binnenkort via onze websi-
te in te zien, net zoals de voorgaande jaarrekenin-
gen.
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