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Update KarooCare

Beste donateurs en belangstellenden,
Er is in de afgelopen twee jaar veel gebeurd in de wereld, in Zuid-Afrika en binnen ons bestuur.
Corona deed haar intrede begin 2020 en de gevolgen zijn u allen bekend.
Ruim een jaar later verloren wij onze steun en toeverlaat Angelita Nienhuis aan de gevolgen van een
ongeneeslijke ziekte.
Dat had grote impact op de bestuursleden van KarooCare, maar mede dankzij haar bevlogenheid voor
en betrokkenheid met de kinderen van de Klein Karoo zetten wij onze ondersteuning voort.
Ook voor onze twee gewaardeerde bestuursleden van het eerste uur was het aanleiding om hun
nevenactiviteiten tegen het licht te houden. 
Na ampel beraad hebben Jenny en John van Alten besloten na een kleine 20 jaar als bestuurslid het
bestuurders-stokje over te dragen aan de volgende generatie. Uiteraard blijven zij betrokken als
ambassadeur en donateur van KarooCare, want hun hart blijft bij de kinders en de Karoo.

KarooCare is hen zeer dankbaar voor de onbezoldigde en tomeloze inzet in de afgelopen decennia én
het geweldige resultaat wat in de regio Oudshoorn is neergezet.   
Zij blijven de pijlers en het fundament van de stichting en wij zetten de passie voor de kinderen van de
Klein Karoo voort.

De volgende generatie heeft betrekking op de toetreding van twee nieuwe bestuursleden waar wij
buitengewoon verheugd over zijn. Hannah Jansen en Mark Agterdenbosch. Beiden voelen zich zeer
verbonden met Zuid-Afrika en in het bijzonder met onze doelstellingen: kinderen in staat stellen goed
onderwijs te volgen voor een menswaardig bestaan.  
In de nieuwsbrief introduceren zij zichzelf bij u. 

Rest mij u allen te bedanken voor de support in de afgelopen jaren en uw betrokkenheid bij de stichting
KarooCare. 



Zwemlessen voor kinderen
Project rijbewijzen; om hiermee starters op de arbeidsmarkt eventueel een baan als koerier /
taxichauffeur mogelijk te maken
Opknappen speeltuin

U ziet dat wij niet stilzitten en invulling blijven geven aan een beter leefklimaat voor de kinderen in ons
verzorgingsgebied Klein Karoo. De lopende projecten worden ook nog steeds gefinancierd vanuit onze
Stichting en daarom zetten wij in 2023 ook in op fondsenwerving. 

Mocht u een bepaald idee hebben om voor KarooCare inkomsten te genereren, vernemen wij dat heel
graag. Want iedere euro is nodig om het onderwijs en leefomstandigheden van de kinderen in stand te
houden en te verbeteren. 

Langs deze weg wensen wij u heel fijne kerstdagen toe en bovenal een onbezorgd 2023.

Stichting KarooCare

Hannah Jansen (secretaris)
Mark Agterdenbosch (bestuurslid)
Jos Nienhuis (penningmeester)
Marcel Burger (voorzitter)

NB: de jaarrekening 2021 is op de website te raadplegen. 

Intro Hannah:
Mijn naam is Hannah Jansen. Ik ben 22 jaar en geboren in zuid Afrika.
Vanaf mijn 4e woon ik in Nederland en ik ben opgegroeid op de
Veluwe. Ik ben opgeleid tot schoonheidsspecialiste en make-up artist
en werk in een beautysalon in Amsterdam. Door het werk van mijn
vader kom ik nog met regelmaat in Zuid Afrika en ik voel me erg
betrokken bij de problematieken die het land kent, in het bijzonder bij
de kinderen uit de armere gebieden. Dat verbind mij dan ook met
KarooCare en ik ben blij dat ik vanuit Nederland mijn steentje kan
bijdragen voor een betere toekomst van de kinderen in Zuid Afrika!

Plannen 2023:
Aanleg moestuin bij Vaardigheidskool te
Oudshoorn (gesponsord door ENZA Zaden uit
Enkhuizen); reeds in wording
Budgetcoaching: 10.000 Rand verdelen over 10
kinderen en hen onder begeleiding leren van
1.000 Rand 2.000 Rand te maken
Zonnepanelen plus accu op het dak van de
Vaardigheidskool (loadshedding is aan de orde
van de dag = uitval elektra)
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Intro Mark:
Mark Agterdenbosch begon zijn carrière bij de Internationale Kamer van
Koophandel AHK debelux in Brussel als projectadviseur en bekleedde
vervolgens diverse management- en bestuursfuncties bij "private
international chambers of commerce and business associations" in Zuid-
Afrika, Zuidelijk Afrika, New York, VAE, Turkije, Brussel en Nederland.
Momenteel is hij ook als ondernemer actief in het Business Acceleration
Centre (SABA Centre). Als een wereldwijde professional met meer dan 20
jaar senior management ervaring is hij ook betrokken bij internationale
maatschappelijke impact projecten door z’n werkzaamheden voor het Nelson
Mandela Children’s Fund en betrokkenheid bij verschillende non-
profitorganisaties op het gebied van onder meer: sociale huisvesting,

 
gezondheid, onderwijs, toerisme, landbouw en voedselzekerheid. Mark ziet uit z’n kennis en ervaring in
te zetten voor KarooCare bij te kunnen dragen aan de doelstellingen van  de Stichting. Ik zie uit naar
een mooie samenwerking met partners, supporters en mede-bestuursleden in zowel Nederland als in
Zuid Afrika om impactvolle projecten lokaal in de Klein Karoo tot stand te brengen.


