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Marimba's

Voor de liefhebbers

Dankzij een schenking van
Engelse donateurs worden de
muzieklessen op de Laures Laer
School nog leuker. Voor het
geld zijn marimba's
aangeschaft, een soort xylofoon
maar dan met houten staven/
toetsen. Wij wensen de
kinderen veel plezierige en
leerzame muziekuren.

Onze vriend Jans Rautenbach heeft in zijn leven een groot
aantal Zuid- Afrikaanse film klassiekers geregisseerd waarin
hij opkwam voor de underdog, waarin haat en liefde een
plek kregen en waarin het de Afrikaans taal de boventoon
voerde.
Geïnteresseerd? Deze link naar de uitgebrachte films van
Jans kregen wij van zijn zoon Gert:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLNJGPlUbnA-KxwGuMX-yMPIvblHgiOlBe
Hierbij ook de laatste film van Jans "Abraham" (2014) in de
versie waarin Jans zichzelf speelt. Deze versie is nooit in de
theaters terecht gekomen. In Amsterdam hebben we
indertijd de ‘geknipte’ film kunnen bewonderen.

Bibliotheek Laurus Laer Skool in
Oudtshoorn
Onlangs heeft de school van een van onze donateurs een
groot bedrag gekregen om de bijna lege bibliotheekplanken
te kunnen vullen. De school zal met de bestelling van de
boekende nadruk leggen op boeken voor de allerjongsten: zij
moeten leren dat lezen ook betekent dat het leuk mag zijn:
grappige verhaaltjes, verre werelddelen en opvoedende
verhaaltjes die je gewoon in je vrije tijd op school mag lezen.
Geweldig toch?

"Ons is BAIE opgewonde oor die nuwe boeke en maak Bibloteek
skoon!"
www.karoocare.nl
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Boeken

Slechtziende kinderen

Iemand geïnteresseerd in
boeken in het Afrikaans? Laat
even weten en ik e-mail u een
lijst met titels van boeken die de
laatste jaren in Zuid- Afrika in
de top van de lezersfavorieten
voorkwamen en die in mijn
boekenkast staan.
Drie titels voor € 20,00, maar
ruilen met een ander boek in
het Afrikaans is ook goed. We
moeten alleen een manier
afspreken om ze eenvoudig op
uw adres te krijgen.
Ik ben er zuinig op geweest. 1x
gelezen.
Graag een e-mailtje aan:
angelita@nienhuisbeheer.nl

Willine - oud Vlakteplaas Skool
leerling - is afgelopen februari met
haar vervolg opleiding in
Oudtshoorn begonnen. Na een
aantal jaren op Athlone School vir
die Blindes te hebben geleerd en
gewoond en waar zij prachtige
resultaten behaalde, is zij nu terug in
Oudtshoorn. Dichter bij familie en
vrienden, al woont zij wel in het school kosthuis.

Vaardigheidskool in
Oudtshoorn
Voor onze lezers die gebruik
maken van Facebook en op de
hoogte willen blijven van onze
projecten hier de link naar de
site van de Vaardigheidskool in
Oudtshoorn:
https://www.facebook.com/
pages/OudtshoornVaardigheidskool/
812589518768175
Graag verwijzen we ook naar de
Oudtshoorn Courant, waarin
regelmatig van de sportieve
prestaties van de school melding
wordt gemaakt: https://
www.oudtshoorncourant.co
m/Galleries/Gallery/Sport/
sa-toutrektoernooi-byvaardigheidskool-201903081
037#page-2

Dit betekent meer vrijheid en dat is voor iedere puber een
overgang naar het volwassen leven. Met horten en stoten is
haar leven in Oudtshoorn langzaam op de rails gekomen.
De school werkt nu mee om haar lesopgaven met vergrote
letters aan te leveren en Almeri heeft op advies van de
oogarts een aparte bureaulamp gekocht zodat het huiswerk
maken ook makkelijker gaat. Willine heeft liefdevolle
mensen om haar heen en moet het nu ook zelf gaan doen.
We laten haar niet alleen om haar weg te vinden en houden
u op de hoogte.
Ruwayne - ook oud Vlakteplaas
school leerling en zeer
slechtziend - volgt nog onderwijs
bij Athlone. Hij is op school een
van de lead dansers in the High
School Jam. Hij is ook begeleider
van een van de blinde Albinoleerlingen van de school. De leerlingen hebben allemaal een
taak en dit is die van Ruwayne.
Deze Albinojongen is door de televisiemaatschappij SABC 2
ingehuurd voor een film en Ruwayne is in de tussentijd op
de set aan het werk gezet omdat hij nogal ‘technisch’ bleek.
Dat betekent ervaring opdoen in de ziende buitenwereld.
Hopelijk kan SABC 2 in de toekomst hem nog vaker
inzetten.
Het was de droom van oom Jans dat de blinde en
slechtziende leerlingen op een later moment in hun leven
voor zichzelf zouden kunnen zorgen. KarooCare en Athlone
school vir die Blindes heeft deze leerlingen een basis mee
kunnen geven en wanneer ze die basis goed gebruiken moet
ook hun toekomst er beter uit gaan zien.
Colofon
Teksten: Angelita Nienhuis
Editor: John Willemse
Foto's: Bestuur KarooCare

www.karoocare.nl

2

