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Hierbij ontvangt u de 7de Karoo Koerant, onze Nederlandstalig nieuwsbrief voor donateurs en geïnteresseerden 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!

Nieuwjaarswens

hebben gelogeerd in Amsterdam bij Oulap-vrienden.
Ze zijn naar Vlaanderen geweest waar Jans een
krans heeft gelegd voor de gevallen Zuid-Afrikaanse
soldaten van de Eerste Wereld Oorlog.

MAG AL ONS KAROOCARE VRIENDE
EN BONDGENOTE
EEN GEWELDIG 2015 BELEEF!

10 jaar KarooCare

In verband met het 10-jarig bestaan van KarooCare
zijn Jans en Almeri in juni jl. op uitnodiging van KarooCare en met de hulp van donateurs op bezoek
geweest in Nederland en Vlaanderen. Ze hadden
een wensenlijstje en met de bereidwilligheid van veel
KarooCare-vrienden is dat wensenlijstje helemaal
afgewerkt. Jans en Almeri zijn naar Amsterdam geweest en hebben in een rondvaartboot gevaren. Ze

Ze hebben ons Nationale Park de Hooge Veluwe
bezocht tezamen met andere Oulap-vrienden die
daar in de buurt wonen en die alles konden vertellen
over de Zuid-Afrikaanse band en beelden die het
park heeft. Almeri heeft gewandeld in de buurt van
Muiderberg en ze heeft iedere ochtend vroeg Almere
onveilig gemaakt, zonder haar geliefde Stapper.
Lelystad is aangedaan met het VOC-schip De Batavia. Er zijn pannenkoeken gegeten, een rijsttafel met
heel veel gangen is voor hen bereid. Ze hebben er
van genoten!
Het waren drie drukke, maar zeer gezellige weken
met als hoogtepunt de ontmoeting met vrienden en
donateurs in Almere. In het kader van het 10-jarig
bestaan is een bedrag van ongeveer euro 5.000 bijeengebracht in de vorm van eenmalige en vaste bijdragen. Het spreekt vanzelf dat dit geld voor 100%
voor de kinderen van Vlakteplaas skool gebruikt
wordt.
Nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen die op
wat voor manier dan ook heeft bijgedragen om van
dit bezoek een succes te maken.
De foto’s van de bijeenkomst in Almere kunt u terugzien via: KarooCare 10 jaar
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Abraham

Jans heeft een nieuwe speelfilm gemaakt en in het
Afrikaans wordt dat als volgt verwoord:
Jans Rautenbach se Abraham vertel die storie van ’n
beeldhouer van Vlakteplaas naby Oulap, Rautenbach
se blyplek. Die beeldhouer probeer ’n jong Rautenbach bëindruk met sy kuns, met verreikende gevolge.
Rautenbach se eerste film in meer as 30 jaar is sy
mees persoonlike film: ’n uiters sensitiewe en roerende blik op mense aan die rand van die samelewing, die krag van die kreatiewe proses, die versugting om gehoor te word en menslike verhoudinge in
al hulle skakeringe. Dit is ’n liriese blik op die drome
van die kunstenaar ten spyte van ’n ongenaakbare
werklikheid.
Voordat Jans naar Nederland vertrok, waren de opnames voor zijn nieuwe film net beëindigd. In augustus is de film voor het eerst aan de buitenwereld vertoond op het Silwerskermfees.
De hele maand januari 2015 werkt Jans aan een finale, internationale versie van de film. Het spreekt
vanzelf dat wanneer wij Dvd’s kunnen krijgen van de
film of weten wanneer hij in Nederland wordt vertoond, wij u onmiddellijk zullen informeren.

Elim créche - De Rust

Nog niet zo lang geleden heeft KarooCare met een
paar kleine giften De Elim crèche in De Rust geholpen met speelgoed, boekjes en wat materiaal om het
golfplaten gebouwtje meer wind- en waterdicht te
maken. Pogingen om een definitief gebouwtje op die
plek te kunnen bouwen, strandden. Zelfs Jans heeft
nog zijn best gedaan, maar het mocht niet baten. Er
is toen afscheid van het project genomen. Van Jans
kregen wij onlangs het volgende bericht door:

Onthou julle nog Elim? Wel ek voorsien hulle nog
altyd met rantsoene, en het die hoogste agting vir
Annelise Januarie wat onder uiters moeilike omstandighede, maar met ‘n dankbare Christen hart, wondere regkry.
Verlede Vrydag het mev Jabu Nestje, Tiger Brands
Stigting se CEO, finaal bevestig dat hulle ‘n groot
“skeepscontainer” wat as moderne en volledig toegeruste kombuis en eetkamer ingerig is, teen 15 Januarie by Elim sal aflewer – ekself het onderneem om
op eie koste die heuwelagtige terrein gelyk te laat
maak, wateraansluiting te reël en te konnekteer, gedeelte draadheining te verwyder om die enorme container te kan posisioneer, en dan weer die heining te
herstel.
Nodeloos om te sê, met hierdie nuus het Annelise
daar en dan op haar knieë gegaan en saam met al
die kindertjies ‘n gebed van dankbaarheid gedoen.

Carine Wannenburg

Tijdens de bijeenkomst in juni in Almere heeft Jans
Carine Wannenburg - met een foto - aan ons voorgesteld. Zij is zijn hulp, rechterhand en ook opvolgster.
Een aantal bestuursleden gaat haar in februari a.s. in
Vlakteplaas ontmoeten. 20 februari wordt daar 10
jaar KarooCare gevierd en zij is samen met Isak
Hendriks, het hoofd van de school al druk bezig met
de voorbereiding van dit feest.
Het motto van die dag zal zijn: “Ek het ‘n Naam, Ek
het ‘n Trots, Ek het ‘n Droom, Ek is Uniek, Ek is ‘n
kind van Vlakteplaas!”
In de volgende Karoo Koerant meer informatie over
Carine en het feest.
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