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"Kinderen zijn de kwetsbaarste burgers in iedere samenleving en de grootste van al onze schatten" 

Uitspraak van Nelson Mandela tijdens het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede in 
1993.


Beste donateurs en betrokkenen van KarooCare,


Dit voorwoord over 2019 schrijven wij in een Corona-tijdperk; een periode waarin afstand houden 
van elkaar een preventief medicijn lijkt te zijn.


Onze stichting zit fysiek ook op afstand van ons verzorgingsgebied in de Klein Karoo, maar de 
verbinding is des te sterker. Met name in 2019 hebben wij als bestuur onze wortels verstevigd 
door de weduwe van Jans Rautenbach nauw te betrekken in onze plaatselijke 
vertegenwoordiging. Almeri Rautenbach doet dit vol verve, passie en in lijn met de wensen van 
haar echtgenoot. De impact van onze inspanningen en bijdragen aan de diverse schooltjes 
hebben ook in 2019 hun vruchten afgeworpen.


Voorop staat een gezonde, stabiele en duurzame vertegenwoordiging in Vlakteplaas en 
omstreken. Tevens heeft het bestuur nagedacht over haar toekomst en is tot de conclusie 
gekomen dat wij de kinderen uit ons verzorgingsgebied niet loslaten en in lijn met Jans en 
Mandela hen van onschatbare waarde zien.


Zij zijn de toekomst van Zuid-Afrika en kunnen het mogelijk maken de armoede om te buigen naar 
een basis-levensstandaard. Onze inbreng op het terrein van voeding, hygiëne, cultuur, 
ambachten, techniek is van essentieel belang om de kinderen het verschil te laten ervaren en 
perspectief te bieden.


Ons medicijn is duidelijk: wij blijven werken aan de (geestelijke) gezondheid van kinderen in de 
Klein Karoo. Zij verdienen een toekomst en dit kan niet zonder hulp van buitenaf. Stichting 
KarooCare staat aan hun zijde en zij kunnen op ons blijven rekenen.


Voor de vacature van voorzitter zijn wij als bestuur het juiste profiel aan het vormgeven. 


Rest ons u als donateur, sympathisant, supporter en/of geinteresseerde enorm te bedanken voor 
het in ons gestelde vertrouwen. Dankzij u geeft u KarooCare  financiele slagkracht diverse 
projecten te ondersteunen en tot wasdom te brengen. Wij blijven uiterst kritisch waar iedere euro 
aan wordt besteed en blijven dit in lengte van jaren doen.


Het bestuur zorgt ervoor dat de afstand tussen u en de kinderen van Klein Karoo zo klein mogelijk 
is en houden u via de website en nieuwsbrieven op de hoogte.


Baie dankie, Enkosi!


Bestuur KarooCare


Jenny van Alten


John Willemse


Jos Nienhuis


Marcel Burger 
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Stichting KarooCare

BALANS 31 december 2019

31-12-2019 31-12-2018
in euro's in euro's

Activa
Overlopende activa 137 6
Liquide middelen 54.745 59.502

54.882 59.508

Passiva
Reservering donaties 54.882 59.468
Overlopende passiva 0 40

54.882 59.508
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Stichting KarooCare

RESULTAATOVERZICHT 2019
2019 2018

in euro's in euro's
Ontvangsten
Particuliere donaties 14.000 11.554
Rente 0 6

14.000 11.560
Betalingen projecten
Jans Slimkop Trust/Lautusskool 15.807 5.331
Athlone 1.499 3.143
Vaardigheidskool Oudtshoorn 1.280 0

18.586 8.474
Algemene kosten
Bankkosten 0 152

Mutatie vermogen -4.586 2.934

Pagina 3

      



Pagina 5

Stichting KarooCare

TOELICHTING BALANS

31-12-2019 31-12-2018
in euro's in euro's

Overlopende activa
Te ontvangen rente 0 6
Te ontvangen vergoeding bankkosten 137 0

137 6

Liquide middelen
Rabobank betaalrekening 745 502
Rabobank bedrijfsspaarrekening 54.000 59.000

54.745 59.502

Reservering donaties
Stand op 1 januari 59.468 56.534
Mutatie boekjaar -4.586 2.934
Stand op 31 december 54.882 59.468

Overlopende passiva
Te betalen bankkosten 0 40
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Stichting KarooCare

TOELICHTING RESULTAATOVERZICHT

2019 2018
in euro's in euro's

Betalingen Jans Slimkop Trust/Laurus-skool
Vanaf 2018 wordt via Jans Slimkop Trust de Laurus-skool
Te Oudtshoorn ondersteund. 15.807 5.331

Betalingen Athlone
Ondersteuning school voor slechtziende leerlingen 1.499 3.143
uit de Kleine Karoo.

Betalingen Vaardigheidskool
Ondersteuning Ambachtsschool in Oudtshoorn voor
jeugd met een beperking 1.280 0

Algemene kosten
Bankkosten 0 152

Verder zijn alle kosten door de bestuursleden privé betaald.
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