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Met hierdie Kudu bring
ons graag dankbare hulde
aan die bestuur en
vriende van KarooCare
Stigting in Hilversum wat
van dag een die ideaal
om ‘n nuwe toekoms vir
ons arm en vergete
kinders te skep, met hart
en siel ondersteun het.

Vandag, driejaar later, loop die kinders
van Vlakteplaas in die Klein Karoo met
hulle kop omhoog en hulle bors uit-
gestoot. Hulle lewenskwaliteit het dra-
maties verbeter, hulle het uitstekende
klaskamertoerusting, goeie skoolklere,

en kry elke skooldag ‘n bord gekookte
kos berei in ‘n moderne kombuis..

Verder gee KarooCare se medewerkers
ook studiebeurse aan behoeftige stu-
dente vir verdere studies, en nood-
saaklike fondse om die nuwe vleuel
wat Theo & Josefien laat bou, met
saal- en podiumgordyne, beligting,
ameubelment, edm. toe te rus. 

Lank leef die volk van die Nederlande.
Hulle liefde is groots!

Jans Rautenbach

Nieuw schoolgebouw bijna klaar
De werken aan de tweede vleugel zijn goed gevorderd. 
De lokale arbeiders zijn momenteel volop bezig met de afwerking.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar, in januari 2007, zullen het
nieuwe klaslokaal, de bib, het multifunctionele zaaltje, toiletten en
douches,... in gebruik worden genomen.
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Actie uit het Gooi

2

Eerst bleven de kinderen heel beduusd aan hun tafeltje zitten
maar na wat aanmoedigingen waren ze niet meer van hun speel-
goed weg te slaan. Verschillende knuffelbeesten en opruimcon-
tainers maakten het feest compleet en het hele dagschema van
de juffen liep in de war. Groot feest bij de crèche dus!

Driemaster - Lelystad

De OBS de Driemaster uit Lelystad ondersteunt regel-
matig de school in Vlakteplaas. De leerlingen uit
Lelystad halen geld op en houden speciale acties voor
Vlakteplaas. Deze keer was het de bedoeling dat het
geld ten goede kwam van de crèche. Jos Nienhuis,
penningmeester van KarooCare bezocht met zijn gezin
de school in Vlakteplaas en heeft daar speelgoed
namens de Driemaster kunnen afgeven. Het speelgoed
moest geschikt zijn voor kinderen van 2 - 4 jaar. Het
moest educatief, maar tegelijkertijd ook leuk zijn.
Gekozen is o.a. voor blokkenkarren met gekleurde
blokken, twee blokken treinen, vier loopfietsjes, vier
houten insteekpuzzels, een speeltentje, groot Lego,
een kunststof serviesje, muziekinstrumenten, boekjes,
twee poppenwagentjes en nog veel meer. 

Een gezamenlijke actie van verschil-
lende kerken uit het Gooi heeft
verleden jaar geresulteerd in een gift
voor de school en wel voor aansluitin-
gen en televisies in de nieuwe lokalen.
Ook dit jaar mocht KarooCare een ver-
zoek indienen. Deze werd gehonoreerd
en het geld is bestemd voor de crèche.
Na de oprichtingsvergadering van de
crèche afgelopen januari kon van de
oude bestaande kerkruimte gebruik
gemaakt worden om de allerkleinsten
in op te vangen. Er was helemaal niets,
met uitzondering van oud schoolmeu-
bilair dat tijdens de kerkdiensten nog
steeds wordt gebruikt.

De interkerkelijke 40-dagenactie Laren/Blaricum/Eemnes

De crèche heeft dringend behoefte aan
een eigen gebouwtje maar daar is mo-
menteel nog geen geld voor beschik-
baar. De komende jaren zal de crèche
dus gebruik moeten blijven maken van
de kerk en dat is natuurlijk niet opti-
maal. Bij kerkdiensten moeten de
crèche-spullen opgeruimd worden en
na de diensten moet de crèche weer
ingeruimd worden.
Er is een leeshoekje, een muziekhoek-
je, een fantasiehoekje, een slaaphoek-
je. Iedere keer inpakken en weer uit-
pakken. Dat wordt zonder klagen ge-
daan, want een andere ruimte is er
echt niet. Het muziekhoekje bestaat uit

een tafeltje gemaakt van een omge-
keerde kartonnen doos met gekleurd
papier als kleedje en datzelfde geldt
voor het fantasiehoekje en voor andere
dingen: er is bijna niets structureels,
maar door fantasie van de leidsters
lijkt het nog ergens op. De interkerke-
lijke 40-dagenactie heeft begin augus-
tus ! 2.000 overgemaakt en dat zal
door Jans gebruikt worden voor de
aanschaf van degelijke spullen zoals
o.a. kastjes, matrasjes en buitenspeel
attributen. Wanneer er ooit een eigen
crèche gebouwtje zou komen, kunnen
deze spullen gewoon mee verhuizen.
Namens alle kinderen van de crèche:
baie dankie!!!!

Speelgoed 
voor de crèche
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Regiodagen van het Quiltersgilde Brabant 
brengen ! 800,00 op voor KarooCare!

De lunchpauze van de Regiodagen van het Quiltergilde stonden
dit keer in het teken van KarooCare. 250 dames hadden een
uitnodiging voor deze dagen ontvangen en de opkomst was
groot. In de pauze werd aan mevrouw Wil Peelen (beursouder
van Emmerentia) gelegenheid gegeven iets over KarooCare en
Vlakteplaas Skool in het bijzonder te vertellen. Ook is er een
video over Vlakteplaas vertoond. Mevrouw Peelen heeft twee
zelfgemaakte quilts ter beschikking gesteld voor de verloting en
ook andere dames hebben werkstukken waar maanden aan ge-
werkt was, belangeloos ter beschikking gesteld. De opbrengst
was geweldig: verloting en verkoop van wat kleine artikelen
brachten Euro 800,– op voor Vlakteplaas!

Quiltersgilde Brabant

Crocodile !

Elzaine voor haar huis in Vlakteplaas samen met
haar 2 zusjes, de 8-jarige Shamoney (links) en de
4-jarige Anthea (rechts).



Thelma is de lerares van de 2de klas op Vlakteplaas. 

In haar klas zitten kinderen van de 3de, 4de en 5de graad. 

De leeftijden varieëren tussen 8 en 10 jaar.

“In 1972 het ek my onderwysdiploma aan die OKSK verwerf. Ek het
my verder bekwaam en in 1997 my OD 111 diploma aan dieselfde
kollege verwerf.
My onderwysloopbaan het ek aan die Vlakteplaas U.C.C. Primêr
begin. Mnr. A.F. Wicomb het die onderrig van die graad 3 leerders
aan my toevertrou. Verder het ek kuns, naaldwerk en liggaam-
likeopv. onderrig. 
Die samewerking tussen die gemeentskap en die personeel is uit-
stekend. Die rol wat oom Jans speel en die uitbreiding van ons
skool is prysenswaardig. Ek voel trots om aan so skool soos
Vlakteplaas U.C.C. Primêr te behoort.”

allo, ik ben Riaan Jonathan,
7 jaar. Ik zit in de klas bij juf-
frouw Sannie in de 2de Graad.
Mijn zusje komt ook al naar de vlakteplaas school. Ze
zit bij de kleintjes in de créche. Ik speel graag met
mijn autootjes in het zand, maar het lieftst van al
speel ik voetbal met mijn vrienden.

They who serve

Thelma Agulhas
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Crocodile !
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Gideon Swartbooi

Gideon met z’n moeder Elisabeth voor hun thuis

Zuid-Afrika

Roger & Greta Vande Wiele

rogergreta@aztecsa.co.za
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Gideon studeert aan de hogeschool van de Rust met een beurs van
Nederlandse mensen. Hij is een voorbeeldige jongen, al is het de laatste tijd
lastig om goede schoolresultaten te behalen door de moeilijke leefomstan-
digheden thuis. 
Zijn vader is vorig jaar overleden en hij woont samen met zijn moeder, een ou-
dere zus en haar dochtertje in een ‘golfplaten-huisje’.  
Dit jaar had de Karoo af te rekenen met een zeer harde winter. Het huisje was
niet bestand tegen de overvloedige regenval en de hevige stormen waardoor
Gideon meedere malen afwezig was op school. IJskoude nachten met tempe-
raturen net boven het vriespunt maakten alles nog een stuk erger. Intussen
komt de lente eraan en is de familie weer wat hoopvoller voor de toekomst. 

Beursstudent

Nederland

Angelita Nienhuis

karoocare@nienhuisbeheer.nl

België/Vlaanderen

De vzw is zopas officieel opgericht en noemt

“Ithemba”

Voor alle info, ideeën, voorstellen,... kan je

terecht bij Yves Montangie & Karen Moser 

yves.montangie@skynet.be

Ek is Gideon Swartbooi. 
‘n Grade 9 leerder aan
die Hoërskool De Rust.
My klasonderwyseres is
Me. Pany. Dit gaan
goed op skool. My
klasmaats is baie vrien-
delik, ons werk lekker
saam. Die onderwyse-
res is behulpsaam en

help ons baie. Mnr. Van der Ross is
die prinsipaal. Lief vir ons kinders en
sien om na ons behoeftes. Ek wil
graag eendag ‘n argitek word. Ek ge-
niet dit om te teken en veral om
opmetings te doen. Ek hoop ek sal my
in daardie rigting kan bekwaam. In die
natuurwetenskap klasse teken ons
nogal baie en ek geniet dit. Ek is een
van die leerders aan wie ‘n studie-
beurs toegeken is. Vir die beurs-
toekenning is ek baie dankbaar omdat
my behoefte raakgesien is. Die onder-
wyseresse van die Vlakteplaas Primêre
skool doen baie om ons te help en
om ook dit wat ons nodig het te voor-
sien.
Baie, baie dankie aan die donateurs.
Ek is lief vir u almal en waardeer alles.


