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Beste supporters van Karoocare,

2021 was een bewogen jaar en COVID hield in Zuid-Afrika de gemoederen flink bezig.

Tevens zijn in oktober 2021 gemeenteraadsverkiezingen geweest,

waardoor het ANC in veel (grote) steden  geen meerderheid meer

heeft (onder de 50%) en hierdoor meer partijen invloed krijgen op het beleid.

Als Stichting hebben wij onze steen bijgedragen aan de KleinKaroo area. 

Onze scholen draaien naar behoren en ook de voedselpakketten

voor een groot aantal gezinnen hebben de inwoners van en rondom

De Rust enig perspectief geboden.

Het bestuur had in 2021 met name haar focus op de lopende zaken 

en de toekomstvisie van KarooCare nader tegen het licht aan gehouden.

Wij blijven de kinderen in de KleinKaroo ondersteunen op het gebied 

van educatie. Dankzij uw support stellen wij een groep kinderen

in staat een basis te leggen voor hun toekomst. 

Zelfredzaamheid is in Zuid-Afrika zo ontzettend belangrijk en dat kan  meekrijgt.

alleen maar als je enigszins geschoold bent en basis normen en waarden.

Trots zijn wij op onze financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. 

Het geeft mensen enig houvast om iets te maken van hun leven.  

Grote dank ook aan Almeri (weduwe van Jans Rautenbach) en 

Willemien (accountant) die onze belangen in Zuid-Afrika vol verve behartigen. 

Op naar een nieuw jaar vol met kansen en ook ontwikkelingen. 

In de nieuwsbrief van september 2022 komen wij hierop terug.

Via deze weg nogmaals heel hartelijk dank voor uw (financiële) ondersteuning

en betrokkenheid. 

Met vriendelijke groet,

Marcel Burger, namens het bestuur van Karoocare



Stichting KarooCare

BALANS 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020

in euro's in euro's

Activa

Overlopende activa 115 206

Liquide middelen 45.431 46.653

45.546 46.859

Passiva

Reservering donaties 45.546 46.859

Overlopende passiva 0 0

45.546 46.859



Stichting KarooCare

RESULTAATOVERZICHT 2021

2021 2020

in euro's in euro's

Ontvangsten

Particuliere donaties 10.267 18.474

Rente 5 5

10.272 18.479

Betalingen projecten

Jans Slimkop Trust/Laurus-skool 10.005 18.207

Jans Slimkop Trust/overige 1.580 6.634

Vaardigheidskool Oudtshoorn 0 1.661

11.585 26.502

Algemene kosten

Bankkosten 0 0

Mutatie vermogen -1.313 -8.023



Stichting KarooCare

TOELICHTING BALANS

31-12-2021 31-12-2020

in euro's in euro's

Overlopende activa

Te ontvangen vergoeding bankkosten 115 206

115 206

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening 431 653

Rabobank bedrijfsspaarrekening 45.000 46.000

45.431 46.653

Reservering donaties

Stand op 1 januari 46.859 54.882

Mutatie boekjaar -1.313 -8.023

Stand op 31 december 45.546 46.859



Stichting KarooCare

TOELICHTING RESULTAATOVERZICHT

2021 2020

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. 10.005 18.207

Betalingen Jans Slimkop Trust/overige

Steeds meer ondersteuningen lopen via de Jans Slimkop Trust

Zo ook de kospakkies 1.580 6.634

Betalingen Vaardigheidskool

Ondersteuning Ambachtsschool in Oudtshoorn voor

jeugd met een beperking 0 1.661

Algemene kosten

Bankkosten 0 0

Verder zijn alle kosten door de bestuursleden privé betaald.
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