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Hierbij ontvangt u de 6de 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!

Kudu nummer 11 is uit

De Vlakteplaas scholieren en Jans en Almeri hebben weer veel spannende dingen meegemaakt. Er is
een hele Kudu aan gewijd en die kunt u lezen via de
link: http://issuu.com/rogervandewiele/docs/kudu11

Oudtshoorn Vaardigheidskool sȇ dankie!

In oktober 2012 werd KarooCare benaderd door de
stichting Peter van Geel. Men was geïnteresseerd in
ondersteuning van de Vaardigheidskool in Oudtshoorn. De contacten werden gelegd en inmiddels is
een verwarmingsstelsel op zonne-energie aangelegd. Een succesvolle samenwerking tussen de
Vaardigheidskool, de Van Geel Stichting en ook een
beetje KarooCare. Hoera!
Overgenomen uit HOORN NUUS 25 juli 2013: ‘Skool
word groen. Die Oudtshoorn Vaardigheidskool kon
deur ‘n ruimskootse skenking van die Van Geel Stigting hulle koshuis se warmwatersgtelsel vervang met
‘n sonverhittingsstelsel’. Hierdie nuwe stelsel sal bydra tot ‘n groener omgewingsvriendelike wyse van
energieverbruik en sal ook ‘n groot kostenbesparing
op die skool se elektriciteitsrekening meebring’.

Willine sê: “Oom Jans, ...ek wil graag en
ek is gereed om te gaan...”

Sinds afgelopen juli gaat Willine - een leerlinge van
Valkteplaas Skool - naar de Athlone School for the
Blinds. Willine is met een ernstige oogafwijking geboren en is een
van de ‘blinde’ kinderen die door
Jans naar school
gehaald zijn. Deze
kinderen zijn geopereerd en met
financiële steun
van KarooCare van
brillen voorzien. Ze
hebben momenteel een zicht van tussen de 20 en
40%. Dat is een hele verbetering met hoe ze naar
school gekomen zijn.
Willine presteerde zo goed op school dat de hoofdonderwijzer en Jans hebben besloten dat ze voor
een vervolgopleiding in aanmerking moest komen.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan in Zuid-Afrika.
Willine volgt nu lessen in Athlone, zo’n kleine 500 km
van huis en ze woont daar intern. Jans heeft vooraf
een goed gesprek met zowel moeder als dochter
gehad en ze hebben besloten dat Willine het gaat
doen! Jans verwoordde dat zo: “Ek het nou net lank
met haar en haar moeder Lena op Oulap gesels en
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hulle voorberei op wat wag. Willine sê: “Oom Jans,
...ek wil graag en ek is gereed om te gaan...”

stige soortgelijke projekte met ander scholen in
WesKaap.”

Willine kan een paar keer per jaar naar huis of haar
moeder zoekt haar op. Ook is er een kring van vrienden rondom Willine in Athlone opgezet waar ze altijd
een beroep op kan doen. KarooCare heeft een Nederlandse familie bereid gevonden om de kosten
voor de school, het verblijf, de doktoren, de reizen
naar huis, kleding enzovoort te betalen.
Hoe geweldig!

De Kerstfilm van 2012 die zich afspeelt op en rond
Vlakteplaas Skool is uitgebracht in samenwerking
met de televisiezender Kyknet en door Jans geregisseerd, heeft in mei al een prijs ontvangen. U kunt
deze film bekijken via Youtube
(http://www.youtube.com/watch?v=vmseGgLsNyg).

De Driemaster Lelystad en Mamalumka

De ondersteuning - het verzorgen van o.a. een
dagelijkse maaltijd - van het project Mamalumka in
de township Lwandle is stopgezet. Toen KarooCare
in contact kwam met dit project, werd nog geen overheidssteun verleend. Basisschool de Driemaster uit
Lelystad adopteerde dit project en zo kregen de kinderen bij Mamalumka een gezonde maaltijd per dag.
Inmiddels is gebleken dat de overheid maandelijks
geld ter beschikking stelt, wat inhoudt dat onze extra
steun niet meer nodig is. Leerlingen en team van de
Driemaster: nog bedankt en veel succes met jullie
volgend project.

Jans Rautenbach is actiever dan ooit

Met Jans gaat het goed. Hij zit vol energie en is

Stichting KarooCare bestaat volgend jaar
10 jaar en dat gaan we vieren!
Dat doen we niet alleen met een feestje voor de leerlingen van Vlakteplaas Skool, maar ook willen we
Jans en Almeri naar Nederland halen waar we een
leuke middag voor ze willen organiseren. Almeri en
Jans verheugen zich erop een aantal oude bekenden weer te kunnen ontmoeten. Helpt u mee?
Twee vliegtickets zijn kostbaar. Op verschillende manieren proberen wij extra geld hier voor in te zamelen
zodat het niet ten koste gaat van het budget voor de
kinderen. Geplande datum: eind juni 2014.
Doet u mee? Kunt u op enigerlei wijze meehelpen,
c.q. meedenken hoe Jans en Almeri naar Nederland te halen?
Kleine en minder kleine donaties kunt u storten op
Rabo-rekening nr. 30.25.12.519, IBAN: NL69 RABO
0302 5125 19 onder vermelding van ‘Jans en Almeri’.
BAIE DANKIE!

zelfs bezig met het voorbereiden van een nieuwe film
die zich o.a. afspeelt rondom Oulap. Hij heeft zelf het
script geschreven. Vanaf half januari 2014 gaat hij
zes weken lang regisseren. Een drukke tijd voor hem
en Almeri.
Jans is 30 augustus jl. verblijd met ATKV’s (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging) hoogste onderscheiding: die Prestige Toekenning. Citaat van Jans tijdens zijn toespraak (hij heeft Willine meegenomen
naar de uitreiking): “Vlakteplaas school is vandag
voorwaar ‘n baanbreker school – veral met die ATKV
toekenning – en ook met die projek soos hieronder
uiteengesit – met die entoesiastiese ondersteuning
van die Direkteur Onderwys, WesKaap Regering –
en wat als een “toetsprojek” moet dien voor toekom-

Leuk initiatief

PopUpYoga.
Elke eerste zondag van de maand om 10.00 uur is er
ergens in een straal van 10 km rond Zeist een yogales. De plek blijft tot het laatst een verrassing.
Doet u mee?
Gebruikt u Facebook?
Volg dan www.facebook.com/PopUpYoga of kijk op
www.adempunt.nl/yoga/pop-yoga en geef u op.
Dan hoort u vanzelf waar de volgende Yoga bijeenkomst gehouden wordt. De volledige opbrengst is
voor onze Vlakteplaas Skool.
Tot nu toe is ruim € 500 opgehaald en de actie is nog
niet afgelopen. Geweldig toch?

Colofon
Teksten:
Editor:
Foto’s:
Bankrekening:

Stichting KarooCare

Angelita Nienhuis
karoocare@nienhuisbeheer.nl
John Willemse
info@karoocare.nl
Bestuursleden KarooCare
302.512.519 t.n.v. Stichting KarooCare

www.karoocare.nl

2

