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Hierbij ontvangt u de 8-ste 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!
Met de beste wensen
Het jaar 2015 is weer snel voorbij gegaan en 2016 dient zich al weer aan.
Het jaar 2015 beelden we (grotendeels) uit in foto’s want die zeggen meer dan woorden. Al deze zaken zijn
mogelijk geworden door uw donaties en daar zijn wij - maar vooral de kinderen zelf - al onze donateurs erg
dankbaar voor.

10 jaar KarooCare: Feest in Vlakteplaas
De leerlingen van de Vaardigheidskool uit Oudtshoorn hebben een prachtige
10-jaar taart gemaakt. De hele dag was een oranje dag met muziek en zang
van de leerlingen en toespraken door diverse betrokkenen. Het heerlijke
eten is ook bereid door het team van de Vaardigheidskool.

Athlone
Willine en Julia - twee oud-leerlingen van Vlakteplaas - volgen een opleiding bij
“Athlone school for the blinds” bij Kaapstad. Dat doen ze met groot succes.
Jans zoekt nog fondsen voor vijf zeer slechtziende leerlingen, die hij ook graag
naar Athlone wil sturen. Stichting KarooCare gaat daar, met uw hulp voor
zorgen.

Carine met Willine en Julia

Daarnaast hebben ook dit jaar de leerlingen van Vlakteplaas een ogentest
ondergaan. Ze moesten deze keer daarvoor naar Oudtshoorn. Waar nodig zijn
brillen aangeschaft.
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Soepkeuken Oudtshoorn

Lange rijen...

… voor de soepkeuken

Jans zorgt dat een gedeelte van het door Tiger Brands geschonken eten voor de school, ook wordt gebruikt voor
een soepkeuken in een township bij Oudtshoorn. Zoals al jaren gebruikelijk is gaat KarooCare ook in 2016 een
bijdrage leveren aan de warme maaltijden van Vlakteplaasskool.

Vaardigheidskool Oudtshoorn
Bij de Vaardigheidskool in Oudtshoorn is met hulp van KarooCare voor de leerlingen een aantal computers
aangeschaft en heeft de keukenvloer een nieuwe, hygiënischer afwerking gekregen.

Jans
Stichting KarooCare heeft een bijzonder jaar achter de rug. Zo hebben ook Jans en Almeri een uitzonderlijk jaar
gehad. Buiten alle activiteiten door zijn nieuwe film Abraham heeft onze oom Jans ook in de lappenmand
gezeten. Hij heeft verschillende kaakoperaties ondergaan en onlangs heeft hij een bypass van de hoofdader in
zijn been gekregen.
Alles gaat verder goed met hem, hij gaat langzaam weer beginnen en voor 2016 loopt er nog een internationaal
filmproject van hem wat zich hoofdzakelijk in Namibië zal afspelen. Verschillende Amerikaanse, Afrikaanse en
Namibische sterren doen er aan mee. Jans heeft inmiddels een aantal van zijn schoolwerkzaamheden aan zijn
rechterhand Carine Wannenburg overgedragen, maar op de achtergrond ziet hij nog wat er allemaal gebeurt.
Ook heeft hij zelf de begroting voor 2016 opgesteld. Hij is en blijft een regisseur en daar zijn we maar wat blij
mee.
Onze geweldige muziekleraar Neels Coetzee heeft onlangs in Kaapstad een chemokuur ondergaan. Hij blijft
optimistisch en is ervan overtuigd dat hij in 2016 weer voor het schoolkoor en -orkest zal staan. Wij wensen hem
veel succes!
Het bestuur en de medewerkers van KarooCare wensen iedereen heel fijne feestdagen en een gezond 2016.
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