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Triest nieuws voor Vlakteplaas school 

Van Jans ontvingen wij het volgende bericht. 

“Dit is een geweldig hartseer dat wij van ons jarelange 
musiek- en sangleraar, geliefde Neels Coetsee, moes 
groet met sy afsterwe na een kort stryd teen kanker. 

Sy stem is stil, sy 
liefde dood. Nooit 

weer die vreugde van: 
“Hier kom oom 

Neels!!!” Maar teen die 
muur van die podium 
van ons skool sal sy 

skildery voor altyd die 
liefde van vir die Lewe 

uitbasuin.”

Tijd voor verandering

Met het overlijden van muziekleraar Neels is het einde 
aangebroken van een tijdperk. De juffrouwen van het 
eerste uur, die wij allemaal zo goed kennen (o.a. 
Diana en Sannie) zijn inmiddels met pensioen. Een 
heel nieuw team staat nu aan het hoofd van ‘onze’ 
Vlakteplaas Skool. De regering steunt de school met 
meer voedsel dan voorheen en KarooCare heeft in 
samenspraak met Jans afgesproken de keuken, 
voedsel en de kokkinnen te blijven betalen. De lagere 
school van Rooiloop (een dorp in de omgeving) is 
gesloten en deze leerlingen worden nu met een 

schoolbus van de overheid naar de Vlakteplaas skool 
gebracht. De school telt nu zo’n 150 leerlingen. 

Jans is 80 jaar en zoals hij al eerder bekend heeft 
gemaakt, gaat hij het rustiger aan doen. Zijn 
opvolgster Carine Wannenburg is door Jans zelf al in 
een eerdere KarooKoerant voorgesteld. Zij hebben 
eerst een jaar samen gewerkt en Carine staat er nu 
bijna ‘alleen’ voor. Jans zal vanaf een gepaste afstand 
blijven toekijken. Zijn SlimkopTrust wordt een nieuwe 
trust, die Carine zal administreren. Wij gaan er vanuit 
dat u - nadat u onderstaand stukje van Jans heeft 
gelezen - Carine zult blijven steunen, zodat KarooCare 
de kombuis draaiende kan houden en de opleiding van 
de blinde kinderen kan blijven bekostigen. 

Bij Jans heeft dit alles een dubbel gevoel 
achtergelaten: hij is 80 en hij moet taken afstoten, 
taken die hij met liefde vervulde, terwijl hij nog zo veel 
wil doen. Hij kon het niet laten het volgende voor ons 
op te schrijven met het verzoek om het onder uw ogen 
te brengen: 

“En met die dood van Neels is dit onvermydelik dat 
ons die toekoms van KarooCare moet bespreek. ‘n 

Stigting wat soveel vermag het en so vele kinders een 
toekoms gegee het. ‘n Stigting wat een merkwaardige 
voetspoor op die landskap van Suid-Afrika gelaat het. 

Maar nu wil ek eerlik en opreg vir die lede en 
ondersteuners van KarooCare vraag dat hullie voor 

Carine Wanneburg, mijn opvolger, dieselfde liefde en 
ondersteuning sal gee al die ek beleef. En dat hulle sal 
besluit om nog die skoolkombuis op Vlakteplaas met 
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twee kokkinne finansieel te ondersteun, sodat ons 
verarmde en verhongerde kindertjies nog altyd 

daaglijks warm gekookte etes sal ontvang.” 

Het zal u duidelijk zijn: het bestuur van KarooCare 
staat 100% achter deze oproep. 

Athlone Skool vir die blindes

Misschien herinnert u zich de kleine, blinde en zeer 
slechtziende kinderen die jaren geleden op 
Vlakteplaas Skool een warm nest vonden. Jans heeft 

er voor gezorgd dat ze 
geopereerd werden, er zijn brillen aangeschaft en ze 
hebben zich prima geweerd op onze school temidden 
van alle goedziende kinderen. Deze kleine kindjes zijn 
nu stoere tieners en door uw toedoen en donaties 
hebben zij een plek gevonden bij Athlone skool vir die 
blindes. 

Het bestuur van KarooCare heeft besloten deze 
tieners een zodanige opleiding te laten volgen dat ze 
gelukkige volwassenen kunnen worden en in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wij gaan 
ervoor, helpt u mee? 

De Vaardigheidskool in Oudtshoorn

KarooCare heeft het verblijf van vijf leerlingen in een 
kosthuis in George betaald. Deze vijf jonge mensen 
volgden een training in George aan de Francois 
Ferreira Academie. Ze zijn allemaal geslaagd en 
hebben inmiddels een stageplaats bij een hotel in 
Oudtshoorn aangeboden gekregen. Wij ontvingen vijf 
bedankbriefjes in de trant van: 

“Geagte Mnr. en Me., Ek wil net baie dankie sê vir u 
bijdrae vir my verblyf bij die Francous Ferreira 
Kookskool. Dankie dat ek hier kon studeer.
Ek het dit baie geniet. Die waardevolle opleiding sal 
my baie help in my toekomstige loopbaan in die 
Gasvryheidsbedryf.”

Weereens baie baie dankie!
Kijk: daar doen we het nu voor! Jonge mensen met 
een lichte beperking die nu toch een goede kans 
hebben een eigen werkplek in het hotelwezen te 
kunnen vinden. Het is geen druppel op een gloeiende 
plaat: het is een oliedruppel die verder uitwaaiert.

De film ‘Abraham’
Jans laatst uitgebrachte film is getiteld Abraham. Wij 
hebben u gemeld dat Abraham zondag 10 april in 
Amsterdam zou draaien. Dit in verband met een Zuid-
Afrikaanse week. Een aantal Oulap-vrienden heeft ook 
inderdaad de film kunnen zien en een aantal heeft 
aangegeven helaas niet te kunnen. 

Voor diegenen die dat willen: we hebben er een DVD 
van en die kan ‘geleend’ worden tegen betaling van 
€ 20,00 op het rekeningnummer van KarooCare: 
NL69RABO 0302512519. U stuurt een e-mailtje aan 
info@karoocare.nl of angelita@nienhuisbeheer.nl, 
geeft uw adres door en betaalt onder vermelding van 
Abraham. Wij zorgen dat u de DVD thuis krijgt en 
vervolgens stuurt u hem terug na gebruik.

Voor de geïnteresseerden onder u: de Nederlands 
Zuid-Afrikaanse Vereniging te Amsterdam geeft een 
maandblad uit waarop u zich kunt abonneren. De 
website is: www.maandbladzuidafrika.nl
U bent dan altijd op de hoogte van het laatste Zuid-
Afrikaanse nieuws. Er worden ook cursussen 
Afrikaans gehouden, er is een leesclub en van tijd tot 
tijd worden er Afrikaanse schrijvers uitgenodigd. Jans 
is in februari in Stellenbosch geïnterviewd en het 
verhaal daarvan zal binnenkort in het blad verschijnen. 

Blinde kinderen zoals ze voor het 
eerst op school kwamen

Dezelfde kinderen nu
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