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Vlakteplaas skool

Hoe snel
is die jaar verby...
Maar tog soveel vermag
’n Wonderjaar vir Vlakteplaas UCC Primêr
Moderne Computersentrum in gebruik gestel; Vierde
klaslokaal gebou; Nuwe Creche & Kliniek gebou; Met
meubels en gordyne; Speelpark en toerusting met
omheining; Oogoperasies vir 6 ’blinde’ kinders; Oogsorg
en brille vir 35 kinders; Skoolklere en skoene vir 130
kinders; Voorrade en daaglikse voedsame etes vir alle
kinders; Hardwerkende kombuiskokke; Deeglike opvoeders; Volharding.
Waar ek ook September in Vlaanderen en Nederland
gereis het, het ek die spontane liefde en deernis van honderde Oulappers ervaar; ’n gasvryheid en warmte wat ons
verarmde, eensame Vlakteplaasers teen die boesem druk;
uitgestrekte warm handdruke van ondersteuning.
Voorste Suid-Afrikaans Akademiese Bonde het dié jaar tydens drie verskillende Nasionale geleenthede my persoonlike bydrae tot die uitbou van die Afrikaanse Kultuur
vereer, maar die grootste verering was ons Oulappers se
onbeskaamde, saamstaan-omhelsings hier plaaslik, en
gans die wereld oor.
Ek buig my hoof voor julle.
Jans - OULAP

De Rust - South Africa
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Vriendenfeest Yvonne Keuls

Vlakteplaas groeit
H

et verjaardags-/jubileumfeest
van de Nederlandse schrijfster
Yvonne Keuls is een groot succes
geworden.
Rotaryclub 's-Gravenhage-Kijkduin organiseerde in de Haagse schouwburg een geweldig vriendenfeest met optredens van o.a.
Anneke Grönloh, Sandra Remer, Karel de
Rooij en vele anderen.
In totaal werd door vrienden en relaties van
Yvonne € 50.000 bijeengebracht, waarvan
€ 25.000 door de Jurgensstichting.
Dank zij de vriendschap die Yvonne heeft
met Jans Rautenbach, werd dit bedrag
bestemd voor de Vlakteplaasschool.

De Nederlandse organisatie Impulsis heeft via een aanvraag van de stichting KarooCare
- dit bedrag verdubbeld. Initiatieven die Impulsis steunt zijn er altijd op gericht om
mensen op eigen benen te laten staan. Im-

pulsis gelooft in het effect van dit soort
kleinschaligeprojecten en voorziet deze van
financiële steun en advies. Impulsis is een
initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie.
Impulsis is er voor ondernemende mensen
in ontwikkelingslanden en in Nederland.
Mensen met een visie, een droom van een
wereld zonder armoede en onrecht. Mensen
die hiervoor zelf actief bezig zijn, dichtbij
huis of duizenden kilometers ver weg.
Mensen die hun tijd, geld en energie inzetten
voor dit ideaal.

In totaal hebben de festiviteiten in Nederland zoveel opgebracht dat er inmiddels een
prachtig klaslokaal bij gebouwd is en de
crèche met een kleine medische ruimte en
wachtkamer is gereed en zal begin 2008 in
gebruik genomen worden. De Vlaamse Vlakteplaas vrienden zullen zorgen voor de inrichting van de crèche (zie ook pag. 4).

Baie dankie Yvonne en vrienden, Baie dankie
Rotary, Baie dankie Jurgens Stichting, Baie
dankie Impulsis, Baie dankie KarooCare!!

foto’s Judith Baars
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Vrienden en donateurs

Feest in Hilversum
O

p uitnodiging van Yvonne Keuls
en de Rotary 's-Gravenhage-Kijkduin
is Jans Rautenbach afgelopen
september voor alle festiviteiten een
paar dagen naar Nederland en België
gekomen.

Hij logeerde in Hilversum bij de penningmeester van KarooCare waar voor een aantal
vrienden en donateurs op een zaterdagmiddag een gezellig samenzijn georganiseerd is. Het weer werkte mee, de
Zuid-Afrikaanse wijn was heerlijk en de sfeer
was als van echte Vlakteplaas vrienden onder
elkaar. Jans had voor iedereen even tijd en
heeft gezellig met
alle bekenden over
de vorderingen van
zijn schooltje kunnen
spreken. Veel van de
bezoekers gingen na
afloop weg met het
idee: “Dat schooltje
willen we met eigen
ogen wel eens bewonderen, het wordt
tijd dat we weer eens
naar Zuid-Afrika en
specifiek naar Oulap
gaan”.

Mevrouw Wil Peelen - een enthousiast Vlakteplaas ondersteunster heeft het afgelopen jaar samen met
vriendinnen van het Quiltersgilde
weer hard gewerkt.
Deze zomer is er een verkoopdag
geweest en de opbrengst daarvan
was ook dit jaar weer voor Vlakteplaas. Bedankt dames!
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Vlaanderen

iThemba 2007
iThemba organiseerde dit jaar 3 activiteiten
en heeft inmiddels een eerste donatie overgemaakt van € 7.000 voor de inrichting van de
nieuwe crèche van het Vlakteplaas-schooltje.
Op 18 april heeft de Studentenvereniging
ABSOC, www.absoc.com - Lessius Hogeschool
Antwerpen, de hele opbrengst van de finale
van haar jaarlijkse quizcompetitie geschonken
aan iThemba. Na afronding van dit bedrag,
met wat geld uit de eigen middelen, kwamen
we op een stevige € 1.000 voor het schooltje.
In Kontich werd op 9 juni een straatfeest georganiseerd met een verkoop van wijn en cham-

pagne en een uitgebreide barbecue of “braai”.
Dankzij de inzet van vele vrienden en buren
verliep alles vlekkeloos. Met de succes-opkomst van een 250-tal sympathisanten mocht
het resultaat er dan ook zijn: ruim € 3000.
Met de vriendelijke steun en medewerking van
de Wijnschuur Oud-Antwerpen te Brasschaat,
www.wijnschuur.org, werd door iThemba op
1 december een ruim bijgewoonde wijndegustatie en -verkoop met heerlijke hapjes
georganiseerd. De entreegelden en opbrengst
van de verkoop, zo’n € 900, gaan - zoals
steeds - integraal naar het Vlakteplaasschooltje.

Jans op bezoek

Straatfeest met braai op 9 juni te Kontich

Tandarts
De schooltandarts is op Vlakteplaas langs
gekomen. Hij heeft alle gebitten gecontroleerd en van een aantal leerlingen is een
melkkies getrokken. Ook in Vlakteplaas vinden de kinderen zo’n tandarts naar en de
dochter van Andries Snell (concierge van de
school) zat dan ook met een zakdoek voor
haar mond heel zielig te zijn.
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Na een vermoeiende reis vanuit Zuid-Afrika kwam Jans in België aan en werd hij
hartelijk welkom geheten door Dirk Rosiers van reisbureau Europareizen te Roeselare die ‘s avonds een diner met Vlakteplaas vrienden voor Jans geregeld had. Het
was een gezellig weerzien.
Vanuit België ging hij naar Nederland voor een ontmoeting met Nederlandse donateurs in Hilversum en voor het geweldige jubileum feest van Yvonne Keuls, georganiseerd door de Rotaryclub 's-Gravenhage-Kijkduin.
Daarna weer terug naar België en uiteindelijk terug naar Vlakteplaas. Vermoeiend
natuurlijk, maar Jans heeft genoten van alle hartelijke ontvangsten, ontmoetingen
met vrienden en natuurlijk de geweldige donaties die hij voor Vlakteplaas mee terug
mocht nemen!

Wij zien weer alles helder ...

Wie-o-wie?

Dit schooljaar heeft de oogkundige Jaco Kriek uit Oudtshoorn de ogen van alle leerlingen gecontroleerd. 35 brillen zijn aangemeten. Het is de bedoeling dat hij in 2008
weer terugkomt.
De kinderen zijn trots op hun brillen.

KarooCare Nederland ontvangt van tijd
tot tijd donaties van onbekenden.
Er staat dan wel een naam als afzender
op het bankafschrift, maar geen verdere
bijzonderheden. Banken mogen geen
adres opgeven. Zo kan er geen bedankje
en geen KUDU gestuurd worden en dat
is natuurlijk heel spijtig. Wellicht herkennen de trouwe lezers van de KUDU de
hierna komende namen. Neem dan contact op met de penningmeester via
karoocare@nienhuisbeheer.nl, dan kan
er alsnog een bedankje naar toe.
J.H. Richardson
B.W.T. Schweitz
M.H. Schopen

Studiebeurzen
De afgelopen jaren hebben 17 Vlakteplaas scholieren met een studiebeurs uit
Nederland, Duitsland, Engeland, Zuid-Afrika en Zweden de mogelijkheid gekregen
om op de Hoërskool in De Rust de middelbare school te volgen.
Vier leerlingen hebben het niet gered, niet
alleen omdat ze het niet zouden kunnen, maar
ook omdat de omstandigheden thuis niet zo
gunstig waren.
Wanneer je uit school komt en je moet hout
zoeken voor je moeder om op te koken en om
het huis te verwarmen, wanneer je na
schooltijd op kleine broertjes en nichtjes en
neefjes moet passen en daarna geen tafel
en/of elektriciteit hebt om je huiswerk te
maken, dan zijn je kansen bijna nihil. Je wilt
misschien wel, maar je krijgt gewoon niet de
materiële en emotionele steun van thuis die
je nodig hebt.
Na nog een extra kans en gesprekken met de
betreffende leerlingen, heeft Jans in overleg
met het schoolhoofd helaas moeten besluiten
de beurzen van deze leerlingen stop te zetten.
In januari 2008 zullen er weer 14 leerlingen

van Vlakteplaas Skool met een beurs naar De
Rust gaan voor vervolgonderwijs. Voor deze
kinderen en voor diegenen die de afgelopen
jaren al begonnen zijn, bestaat nu de mogelijkheid om op Vlakteplaas Skool huiswerk
te kunnen maken. Kopje thee drinken, boterhammetje en een juffrouw erbij. Dit is mogelijk gemaakt door de donateurs van de
studiebeurzen. Hun bijdragen worden niet
alleen voor studiematerialen, school- en
busgeld, uniformen, schoenen en onderkleding gebruikt, maar ook voor begeleiding,
maandelijkse zeep, tandpasta en andere toiletartikelen.
Bij de uitreiking van de beurs hebben de ouders en de leerling een overeenkomst
moeten ondertekenen waarin onder meer is
opgenomen dat de kinderen verplicht van
deze naschoolse opvang gebruik zullen
maken.
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contacts

THE NETHERLANDS
Angelita Nienhuis
karoocare@nienhuisbeheer.nl

BRITAIN
Karoocare Charitable Trust
VNORMAN@parallelprivateequity.com
Ph: 020 7600 9105
Fax: 020 7491 3372
49 St James's Street, London, SW1A 1JT

Van Gooise Kombuis naar
Vlakteplaas Kombuis
Medewerkers van Restaurant de Lage
Vuursche hebben besloten het geld
voor hun kerstpakket dit jaar te
bestemmen voor de Kombuis van
Vlakteplaas.
Wat een geweldige kerstgedachte!

SOUTH-AFRICA
Roger & Greta Vande Wiele
rogergreta@rogergreta.co.za
GERMANY
Horst & Uta Puetz
info@karoo-projekt.de
BELGIUM
Yves & Karen Montangie
yves.montagnie@skynet.be

