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KAROO KOERANT
Nieuwsbrief van de Stichting KarooCare - Nederland

Stichting KarooCare
bestaat 15 jaar
2019
Het lijkt nog maar kort geleden dat wij het 10-jarig
bestaan van onze stichting hebben gevierd met een
geweldig oranjefeest voor de jeugd van Vlakteplaas en
met een ontvangst van Jans en Almeri in Nederland waar
zij met verschillende Nederlandse ‘Oulap’ vrienden een
wijntje hebben gedronken en uitstapjes hebben gemaakt.
Het was een geweldig feest om ze in Nederland te gast te
hebben.
Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Jans is helaas overleden
en Almeri heeft zitting genomen in de nieuwe stichting
die naar voorbeeld van de oude Slimkop stichting van
Jans, is opgericht. De naam van deze trust is Jans Slimkop
Trust.
Willemien Nel, een accountant uit Oudtshoorn over wie
wij al al eerder schreven, behartigt onze belangen
professioneel en transparant.

www.karoocare.nl
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Door Stichting KarooCare ondersteunde
projecten
De afgelopen 15 jaar heeft Stichting KarooCare de volgende
projecten ondersteund of ondersteunt nog steeds:
• Laurus Laer Skool Oudtshoorn
boeken, muziek en vervoer
• Vaardigheidskool Oudtshoorn
vervoer, sportuitrusting, keukenartikelen, computerruimte
• Groenrivier
kindercrèche en vervoer
• Elim crèche
speelgoed, keukenartikelen
• Vlakteplaas UCC primer
ondersteuning bij de bouw, keukenpersoneel en aankoop
vers eten, vervoer, muziekinstrumenten, brillen, teken- en
muziekonderwijs
• Athlone school for the Blinds
waar in totaal vijf zeer slechtziende Vlakteplaas Skool
leerlingen geplaatst zijn
• studiebeurzen voor middelbare school leerlingen, excursies
Dit alles is mogelijk gemaakt door uw financiële
ondersteuning en daar zijn niet alleen wij, maar vooral ook de
ouders van de kinderen u zéér dankbaar voor.
Wij zien 2019 vol vertrouwen tegemoet en houden u op de
hoogte van het wel en wee van de leerlingen in de Kleine
Karoo.
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