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Het bestuur van KarooCare heeft 2018 met name benut om haar impact op de Klein Karoo 
regio goed te bestuderen en te evalueren.  

Zinvolle gesprekken met onze afvaardiging in Oudshoorn en Vlakteplaas, contactpersoon 
bij de Blindenschool (Athlone) in Kaapstad en de directie van de vaardigheidsschool in 
Oudshoorn hebben ons voldoende inzichten gegeven in de resultaten en de toekomst van 
onze Stichting. 

De oorspronkelijke Stichting van Jans Rautenbach wordt afgebouwd en Almeri Rautenbach, 
de weduwe van Jans, heeft besloten haar commitment te geven aan de nieuwe stichting 
Jans Slimkop Trust. Hiermee is onze continuïteit gewaarborgd en zijn de kernwaarden van 
Jans geborgd.  

De support aan de Vlakteplaas-school hebben wij geminimaliseerd, aangezien wij van 
mening zijn dat de school in staat is grotendeels zelfstandig te opereren. De Elim crèche 
heeft nog wel onze aandacht, maar slechts in geval van nood. De Laurus Laer Skool heeft 
in 2018 ondersteuning van Karoo Care ontvangen voor muziekinstrumenten. Wij zijn 
content over de samenwerking met hen en ondersteunen de school in 2019 waar nodig.  

De school voor licht verstandelijk beperkten in Oudshoorn (Vaardigheidskool) boekt 
geweldige voortgang, zelfs op nationaal niveau, aangezien het touwtrek-team door het 
land kruist voor sportieve wedstrijden.  

Een aantal slechtziende kinderen uit de Vlakteplaasregio heeft door middel van onze 
ondersteuning de kans gekregen in Kaapstad aan het blindeninstituut een opleiding te 
volgen. Een tweetal doet het ontzettend goed en niet alleen op onderwijsgebied, maar 
zelfs op sportief gebied. Deelname aan de Para-Olympics in Tokyo is niet uitgesloten voor 
een van onze studenten.  

Kortom: KarooCare kijkt terug op een succesvol afgelopen jaar en dit geeft ons als bestuur 
ontzettend veel voldoening en vertrouwen voor de toekomst.  

Dankzij uw financiële en morele support zijn wij als kleine Stichting op microniveau in 
staat een groep kinderen een basis te geven voor hun verdere toekomst in een land dat 
onderhevig is aan verandering en turbulentie.  

Namens alle betrokkenen van KarooCare en haar begunstigden willen wij u reuze bedanken 
voor het vertrouwen in onze Stichting. Wij zijn enorm trots op onze trouwe supporters, de 
doelen die wij bereiken en op het feit dat iedere euro in zijn geheel terecht komt in de 
Klein Karoo. Sinds onze oprichting 15 jaar geleden, hebben wij circa 600.000 euro, oftewel 
bijna 10.000.000 Rand geïnvesteerd in een basis voor kinderen in een achterstandspositie. 

Wij zetten onze missie voort en via de Karoo Koerant houden wij u in 2019 op de hoogte 
over de voortgang en ontwikkelingen. Ook onze website heeft een nieuw jasje gekregen. 

Middels dit jaarverslag vertrouwen wij u een heldere en transparante weergave te geven 
van uw financiële ondersteuning.  

Bestuur Stichting KarooCare  

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34209670 en wordt 
door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling RSIN/FISCAAL Nr. ANBI: 
814292513 
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BALANS 31 december 2018

31-12-2018 31-12-2017
in euro's in euro's

Activa
Overlopende activa 6 12
Liquide middelen 59.502 56.555

59.508 56.567

Passiva
Reservering donaties 59.468 56.534
Overlopende passiva 40 33

59.508 56.567
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RESULTAATOVERZICHT 2018
2018 2017

in euro's in euro's
Ontvangsten
Particuliere donaties 11.554 15.118
Rente 6 12

11.560 15.130

0 15.276
5.331 0
3.143 5.253

Betalingen projecten 
Slimkop Trust/Vlakteplaas 
Slimkop Trust/Laurusskool 
Athlone
Vaardigheidskool Oudtshoorn 0 2.773

8.474 23.302
Algemene kosten
Bankkosten 152 218

Mutatie vermogen 2.934 -8.390



Pagina 5

Stichting KarooCare

TOELICHTING BALANS

31-12-2018 31-12-2017
in euro's in euro's

Overlopende activa
Te ontvangen rente 6 12

6 12

Liquide middelen
Rabobank betaalrekening 502 555
Rabobank bedrijfsspaarrekening 59.000 56.000

59.502 56.555

Reservering donaties
Stand op 1 januari 56.534 64.924
Mutatie boekjaar 2.934 -8.390
Stand op 31 december 59.468 56.534

Overlopende passiva
Te betalen bankkosten 40 33
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TOELICHTING RESULTAATOVERZICHT

2018 2017
in euro's in euro's

Betalingen Vlakteplaas
De ondersteuning van de U.C.C. Primer Vlakteplaats Skool 0 15.276
loopt via Slimkop Stichting/Trust die door Jans Rautenbach
Is opgericht. Het bestuur van Slimkop bestaat nu nog 
alleen uit Willemien Nel.

Vanaf 2018 wordt door de Slimkop Trust de Laurus-skool 5.331 0
ondersteund.

Betalingen Athlone
Ondersteuning school voor slechtziende leerlingen 3.143 5.253
uit de Kleine Karoo.

Betalingen Vaardigheidskool
Ondersteuning Ambachtsschool in Oudtshoorn voor
jeugd met een beperking 0 2.773

Algemene kosten
Bankkosten 152 218

Verder zijn alle kosten door de bestuursleden privé betaald.


