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Bedden,	  diefstal	  en	  nog	  meer	  informatie	  
De	  tijd	  vliegt,	  we	  zijn	  hier	  alweer	  een	  week	  en	  hebben	  nog	  maar	  een	  paar	  dagen	  te	  gaan.	  	  
Sorry	  dat	  we	  niet	  iedereen	  individueel	  antwoorden.	  Ons	  internet	  is	  beperkt	  en	  onze	  tijd	  
ook….	  Lees	  met	  ons	  mee.	  

Zaterdag	  27	  augustus	  

In	  de	  ochtend	  eindelijk	  de	  tijd	  om	  alle	  aantekeningen	  van	  afgelopen	  week	  uit	  te	  werken	  
tot	  een	  analyse.	  Deze	  telt	  20	  kantjes	  in	  het	  Engels	  en	  is	  gedeeld	  met	  onze	  bestuursleden	  
in	  Nederland	  om	  even	  mee	  te	  lezen	  en	  denken	  en	  te	  signaleren	  of	  we	  blinde	  vlekken	  
hebben.	  Fijn	  zo’n	  back-‐up.	  
	  
Vandaag	  is	  de	  dag	  van	  de	  aankomst	  van	  ons	  transport.	  In	  tegenstelling	  tot	  vorig	  jaar	  dit	  
keer	  vanuit	  Nederland	  geregeld.	  Heeft	  een	  hoop	  stress	  gescheeld.	  In	  het	  transport	  zitten	  
15	  stapelbedden,	  30	  matrassen,	  30	  hoeslakens,	  30	  dekbedden,	  30	  dekbedhoezen,	  60	  
kussens,	  60	  kussenslopen,	  15	  stoelen	  en	  3	  kindertafeltjes	  plus	  12	  stoeltjes	  voor	  het	  
kinderdagverblijf	  in	  Motlopi.	  De	  chauffeur	  rijdt	  aan	  vanuit	  Johannesburg	  en	  kon	  er	  ‘any	  
time	  zijn	  na	  12:00’.	  Britt	  en	  ik	  zijn	  circa	  12:30	  op	  school	  en	  spreken	  met	  Edgar,	  Rex	  en	  
Natascha	  af	  te	  sms-‐en	  zodra	  het	  transport	  er	  is.	  	  
	  

Op	  school	  aangekomen	  hebben	  de	  
leerlingen	  alle	  ruimten	  niet	  alleen	  
helemaal	  leeg	  gemaakt,	  maar	  er	  is	  ook	  
ijverig	  schoon	  gemaakt.	  Buiten	  liggen	  
overal	  bergen	  spullen	  en	  uit	  het	  donker	  
van	  de	  ruimten,	  wordt	  des	  te	  duidelijker	  

hoe	  slecht	  veel	  materiaal	  er	  aan	  toe	  is.	  We	  ontmoeten	  voor	  het	  eerst	  Peter	  zijn	  dochter,	  
Happy,	  samen	  met	  zijn	  kleinzoon	  (van	  een	  andere	  dochter).	  Het	  is	  een	  hele	  leuke,	  lieve	  
meid	  die	  zelf	  ook	  in	  grade	  12	  zit,	  maar	  dan	  in	  Polokwane.	  Ze	  gaat	  
daarna	  financieel	  management	  studeren.	  Het	  is	  de	  eerste	  keer	  
dat	  Happy	  op	  Boithuto	  is.	  Het	  is	  kleiner	  en	  armoediger	  dan	  ze	  
had	  gedacht.	  Peter	  zelf	  is	  met	  zijn	  vrouw	  naar	  Lephalalle	  en	  komt	  
in	  de	  loop	  van	  de	  middag	  terug.	  We	  zijn	  ook	  benieuwd	  naar	  haar.	  	  
	  

Aan	  de	  waslijn	  bij	  de	  school	  hangt	  veel	  
kleding	  dus	  er	  is	  gewassen.	  De	  meeste	  
kinderen	  liggen	  op	  de	  bedden	  die	  nu	  
buiten	  staan	  onder	  de	  bomen,	  vaak	  
ook	  nog	  onder	  de	  dekens.	  Een	  
Afrikaan	  heeft	  echt	  een	  andere	  

warmtehuishouding	  dan	  wij,	  haha.	  Ze	  brengen	  hier	  de	  dagen	  
door	  met	  niets	  doen.	  Er	  is	  ook	  weinig	  te	  doen.	  Een	  enkeling	  zit	  te	  studeren.	  Degenen	  die	  
nog	  airtime	  hebben,	  zitten	  op	  hun	  telefoons.	  De	  rest	  hangt	  wat	  rond.	  We	  kletsen	  wat	  en	  
genieten	  simpelweg	  van	  het	  even	  echt	  onderdeel	  zijn	  van	  zo’n	  andere	  wereld.	  Het	  
wachten	  duurt	  lang	  en	  de	  tijd	  wordt	  gevuld	  om	  Britt	  haar	  haren	  helemaal	  in	  de	  
Afrikaanse	  vlechtjes	  te	  zetten.	  Ze	  zijn	  er	  2,5	  uur	  mee	  bezig	  en	  er	  hebben	  wel	  7	  



verschillende	  meiden	  aan	  meegewerkt.	  Het	  is	  prachtig.	  Britt	  
straalt	  en	  iedereen	  wil	  aan	  haar	  haar	  zitten.	  De	  tijd	  tikt	  weg	  en	  we	  
zien	  dat	  sommige	  jongens	  alweer	  spullen	  naar	  binnen	  aan	  het	  
sjouwen	  zijn,	  niet	  in	  de	  verwachting	  dat	  het	  transport	  nog	  komt.	  
We	  hebben	  stom	  genoeg	  geen	  nummer	  van	  de	  chauffeur	  
gekregen.	  Een	  paar	  keer	  horen	  we	  verkeer	  en	  ik	  rij	  een	  keer	  naar	  

de	  NTB	  (de	  enige	  winkel	  in	  Swartwater,	  waar	  ook	  de	  benzinepomp	  is)	  om	  te	  kijken	  of	  ze	  
het	  wellicht	  niet	  kunnen	  vinden.	  Swartwater	  is	  klein	  en	  iedereen	  weet	  waar	  Boithuto	  is,	  
maar	  je	  moet	  wel	  even	  een	  zandpad	  indraaien	  om	  bij	  de	  school	  te	  komen.	  Helaas	  
tevergeefs.	  
	  

Terwijl	  we	  ons	  ondertussen	  
ook	  wat	  zorgen	  beginnen	  te	  
maken,	  rijdt	  iets	  over	  vijven	  
dan	  eindelijk	  het	  
langverwachte	  transport	  het	  
terrein	  op	  van	  de	  school.	  Het	  
gejuich	  stijgt	  op	  en	  overal	  

komen	  kinderen	  vandaan.	  Er	  klinkt	  gelach	  en	  geschater	  
en	  helpende	  handen	  en	  handjes	  zijn	  overal.	  
	  
In	  no	  time	  zijn	  alle	  spullen	  afgeladen	  en	  dan	  wordt	  alles	  uitgepakt.	  Aangezien	  het	  stevig	  
in	  het	  beschermingsmateriaal	  zit,	  is	  dat	  een	  behoorlijke	  klus	  en	  dan	  moet	  alles	  ook	  nog	  
in	  elkaar	  gezet	  worden	  en	  opgemaakt	  worden.	  Edgar,	  Rex	  en	  Natascha	  komen	  ook	  een	  

helpende	  hand	  bieden.	  De	  sfeer	  is	  vrolijk	  en	  uitbundig	  bij	  het	  
zien	  van	  de	  nieuwe	  spullen.	  We	  hebben	  niet	  voor	  iedereen	  
nieuwe	  bedden,	  maar	  wel	  voor	  veel	  kinderen	  en	  we	  
verbeteren	  niet	  alleen	  de	  slaapplekken,	  maar	  bereiden	  ook	  de	  
hostel	  capaciteit	  echt	  uit.	  Het	  wordt	  snel	  donker.	  We	  zijn	  
gestart	  met	  de	  meiden	  en	  die	  kamers	  zien	  eruit	  om	  door	  een	  
ringetje	  te	  halen.	  Ze	  zijn	  zo	  vreselijk	  blij.	  	  

	  
Dan	  zijn	  er	  nog	  twee	  kamers	  voor	  de	  jongens.	  De	  bedden	  
zitten	  allemaal	  al	  in	  elkaar	  en	  Rex	  en	  Natascha	  zijn	  net	  terug	  

naar	  de	  lodge.	  Eigenlijk	  staan	  wij	  
ook	  op	  het	  punt	  om	  te	  gaan,	  maar	  
er	  klopt	  iets	  niet.	  We	  willen	  het	  
resterende	  beddengoed	  verdelen,	  
zodat	  ze	  zelf	  verder	  kunnen	  opdekken,	  maar	  er	  zijn	  opeens	  
best	  stevige	  tekorten.	  Edgar	  is	  er	  nog	  en	  Peter	  ook	  en	  ik	  zeg	  ze	  
dat	  het	  lijkt	  alsof	  er	  dingen	  weg	  zijn.	  Of	  er	  zijn	  spullen	  bij	  het	  

afval	  terecht	  gekomen,	  of	  er	  is	  wat	  anders	  aan	  de	  hand.	  Peter	  en	  Edgar	  gaan	  op	  
onderzoek	  uit,	  terwijl	  wij	  coördineren	  dat	  het	  opdekken	  verder	  gaat.	  Het	  duurt	  niet	  lang	  
of	  er	  wordt	  ontdekt	  dat	  een	  paar	  van	  de	  oudste	  jongens	  spullen	  achterover	  gedrukt	  
hebben.	  Daarop	  volgt	  een	  zeer	  stevig	  gesprek,	  waarbij	  het	  ongeloof,	  boosheid	  en	  angst	  in	  
de	  rest	  van	  de	  school	  toeslaat.	  Ongeloof	  omtrent	  wat	  er	  zojuist	  gebeurd	  is,	  boosheid	  op	  
de	  jongens	  die	  het	  gedaan	  hebben	  en	  angst	  dat	  wij	  Boithuto	  in	  de	  steek	  zullen	  laten.	  	  
	  



Boithuto	  is	  een	  farm	  school.	  Farm	  schools	  zijn	  arm	  en	  Boithuto	  is	  er	  een	  van	  de	  armste	  
categorie.	  Maar	  een	  van	  de	  dingen	  waarom	  farm	  schools	  bekend	  staan,	  is	  de	  hoge	  mate	  
van	  sociale	  controle	  en	  het	  lage	  aantal	  issues	  op	  misbruik,	  alchol,	  drugs	  en	  crime.	  
Diefstal	  is	  absoluut	  onacceptabel	  en	  komt	  zelden	  voor.	  Een	  aantal	  kinderen	  raken	  
compleet	  overstuur	  als	  ze	  begrijpen	  wat	  er	  gaande	  is.	  Na	  een	  hartig	  gesprek	  en	  het	  in	  
beslag	  nemen	  van	  het	  restant	  beddengoed	  dat	  nog	  niet	  op	  bedden	  beland	  is,	  gaan	  wij	  
terug	  naar	  de	  lodge.	  Peter	  is	  ook	  overstuur	  en	  app’t	  ons	  bijna	  onmiddellijk.	  We	  hebben	  
hem	  veel	  wijsheid	  en	  sterkte	  gewenst	  in	  zijn	  beslissingen	  en	  het	  daar	  even	  bij	  gelaten.	  
Op	  zondag	  hebben	  wij	  ons	  niet	  laten	  zien	  op	  school.	  Er	  is	  sowieso	  op	  zondag	  niet	  veel	  te	  
beleven	  en	  we	  vonden	  het	  ook	  wel	  goed	  om	  even	  afstand	  te	  nemen.	  We	  zouden	  wensen	  
dat	  we	  een	  Se-‐Suthu	  sprekend	  vliegje	  waren	  dat	  even	  naar	  de	  verschillende	  kamers	  toe	  
kon	  vliegen.	  Maar	  dat	  zijn	  we	  niet.	  Zondag	  slapen	  we	  uit	  en	  brengen	  een	  dag	  door	  samen	  
met	  Rex	  en	  Natascha	  op	  een	  golfbaan	  die	  wonderbaarlijk	  genoeg	  in	  de	  buurt	  ligt	  en	  waar	  
we	  uit	  kijken	  over	  Botswana.	  

Maandag	  29	  augustus	  

Wat	  een	  dag!	  Zodra	  Britt	  en	  ik	  ons	  gezicht	  op	  school	  laten	  zien,	  vliegt	  Peter	  op	  ons	  af.	  
Omhelst	  ons.	  Vertelt	  hoe	  verdrietig	  hij	  is	  en	  dat	  hij	  zaterdagnacht	  de	  hele	  nacht	  gehuild	  
heeft	  om	  het	  gebeurde.	  En	  dat	  de	  jongens	  gestraft	  zullen	  worden,	  waarbij	  de	  SGB	  (dat	  is	  
de	  School	  Governance	  Body,	  bestaande	  uit	  leraren	  en	  ouders)	  zal	  bepalen	  wat	  er	  gaat	  
gebeuren	  met	  de	  jongens.	  Dat	  hij	  alle	  ouders	  heeft	  gesproken	  van	  de	  betrokken	  
leerlingen	  en	  dat	  die	  allemaal	  ontdaan	  zijn.	  We	  zeggen	  dat	  we	  inderdaad	  verwachten	  dat	  
er	  passende	  acties	  genomen	  worden,	  maar	  dat	  we	  niet	  Boithuto	  zullen	  laten	  vallen,	  
omdat	  een	  paar	  leerlingen	  zich	  blijkbaar	  niet	  konden	  gedragen,	  voor	  wie	  de	  verleiding	  te	  
groot	  was	  van	  mooie	  nieuwe	  spullen.	  	  
	  
We	  gaan	  gewoon	  door	  met	  verzamelen	  van	  informatie.	  We	  identificeren	  nu	  met	  naam	  en	  
toenaam	  de	  lijst	  met	  de	  armste	  kinderen	  van	  de	  arme	  kinderen.	  Grotendeels	  wees	  en	  
opgevoed	  door	  grootouders	  of	  uit	  1-‐ouder	  gezinnen	  die	  om	  wat	  voor	  reden	  dan	  ook	  niet	  
naar	  ze	  omkijken.	  Ondanks	  dat	  er	  vorige	  week	  niemand	  zwanger	  was,	  blijkt	  er	  nu	  toch	  
een	  kind	  van	  de	  leeftijd	  van	  Britt	  niet	  naar	  school	  te	  komen,	  omdat	  ze	  zwanger	  is.	  We	  
gaan	  deze	  kinderen	  sowieso	  een	  compleet	  nieuw	  uniform	  inclusief	  schoenen	  schenken.	  
Of	  in	  hun	  huidige	  maat,	  of	  1	  maat	  groter	  zodat	  ze	  even	  vooruit	  kunnen.	  Verder	  willen	  we	  
weten	  wat	  we	  meer	  voor	  deze	  kinderen	  kunnen	  doen.	  	  
	  
Daarnaast	  gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  een	  kindje	  uit	  grade	  2	  
die	  ontzettend	  slecht	  kan	  zien.	  Dit	  jongetje,	  Stanford	  heet	  
hij,	  lijkt	  met	  de	  maand	  minder	  te	  kunnen	  zien,	  heeft	  
huilende	  en	  pijnlijke	  ontstoken	  ogen	  die	  heel	  dof	  staan	  en	  
dreigt	  volledig	  blind	  te	  worden.	  Ondanks	  dat	  we	  ons	  niet	  
in	  medische	  issues	  willen	  mengen,	  gaat	  dit	  aan	  ons	  hart,	  
temeer	  omdat	  dit	  kind	  nog	  nooit	  een	  fatsoenlijke	  dokter	  
gezien	  heeft.	  Dit	  kind	  blijkt	  ironisch	  genoeg	  op	  de	  lijst	  van	  16	  te	  staan.	  Zijn	  moeder	  is	  
overleden,	  zijn	  vader	  werkt	  en	  komt	  maximaal	  1	  weekend	  per	  maand	  thuis	  en	  oma	  zorgt	  
voor	  dit	  jongetje	  en	  nog	  twee	  zusjes,	  die	  beiden	  ook	  op	  Boithuto	  zitten.	  We	  overleggen	  
met	  de	  leraar	  en	  een	  paar	  uur	  later	  komt	  de	  oma	  naar	  school.	  Een	  magere	  en	  keurig	  
verzorgde,	  beleefde	  Afrikaanse	  vrouw	  die	  geen	  Engels	  spreekt.	  Samen	  met	  Peter	  praten	  
we	  met	  haar	  en	  we	  vragen	  of	  we	  dit	  kind	  mee	  mogen	  nemen	  naar	  een	  goede	  dokter.	  Dat	  



we	  niets	  kunnen	  beloven,	  maar	  dat	  we	  in	  ieder	  geval	  beloven	  dat	  deze	  dokter	  vast	  zal	  
stellen	  of	  en	  hoe	  het	  kind	  geholpen	  kan	  worden.	  Het	  kind	  is	  al	  10	  (ziet	  eruit	  als	  maximaal	  
5),	  zit	  nog	  maar	  in	  grade	  2	  en	  presteert	  enorm	  slecht	  omdat	  het	  niets	  begrijpt	  van	  de	  
lessen.	  De	  grootmoeder	  is	  superblij	  met	  dit	  aanbod	  en	  komt	  een	  paar	  uur	  later	  met	  
identiteitsbewijs	  en	  geboorte-‐akte	  aan	  en	  een	  brief	  met	  toestemming	  dat	  Stanford	  (zo	  
heet	  het	  jongetje)	  woensdag	  met	  ons	  meegaat	  naar	  een	  Medical	  Clinique.	  
	  
Britt	  maakt	  een	  rondje	  bij	  alle	  kinderen	  op	  de	  lijst	  en	  noteert	  maten	  van	  schoenen,	  
rokjes	  en	  blouses	  en	  we	  zullen	  woensdag	  proberen	  alle	  kleding	  bij	  elkaar	  te	  kopen	  voor	  
deze	  groep.	  Ook	  komt	  Britt	  op	  het	  idee	  om	  een	  Afrikaanse	  board	  samen	  te	  stellen	  voor	  
onze	  Stichting	  die	  ons	  naast	  ons	  Nederlandse	  bestuur	  meer	  structuur	  geeft.	  Dat	  wordt	  
heel	  warm	  ontvangen	  en	  op	  dezelfde	  dag	  gerealiseerd	  door	  Peter	  Molepo	  als	  voorzitter,	  
een	  van	  de	  andere	  meest	  betrokken	  leraren,	  een	  leerling	  en	  een	  ondersteunende	  kracht	  
van	  de	  school.	  We	  hebben	  hun	  exacte	  namen,	  quotes	  en	  foto’s	  en	  zullen	  ze	  in	  Nederland	  
ook	  aan	  onze	  website	  toevoegen.	  Hier	  vast	  een	  sneak	  preview!!	  	  

	  
Een	  bijzonder	  moment	  van	  de	  dag	  was	  ook	  het	  moment	  dat	  de	  vier	  jongens	  die	  
zaterdagavond	  de	  misstap	  begaan	  hadden,	  zich	  kwamen	  melden.	  Er	  volgde	  in	  ons	  na	  
bijzijn	  een	  stevig	  gesprek	  met	  de	  vier	  heren.	  Hun	  houding	  verschilde	  nogal,	  al	  waren	  ze	  
allemaal	  timide.	  De	  een	  schaamde	  de	  ogen	  uit	  zijn	  hoofd	  en	  bleef	  excuses	  en	  vergiffenis	  
vragen,	  de	  andere	  was	  een	  typische	  meeloper,	  maar	  nummer	  3	  en	  4	  waren	  vooral	  bezig	  
met	  weg	  kijken.	  Het	  is	  wat…	  Het	  besluit	  hoe	  verder	  laten	  we	  daar	  waar	  het	  hoort.	  	  
	  
Ondertussen	  praten	  we	  verder	  over	  alle	  gaten	  die	  we	  nog	  steeds	  hebben	  in	  alles	  wat	  we	  
willen	  weten.	  Ze	  komen	  terug	  op	  het	  beddengoed	  en	  vertellen	  nogmaals	  hoe	  blij	  ze	  er	  
mee	  zijn,	  maar	  maken	  zich	  zorgen	  hoe	  het	  schoon	  te	  houden.	  Het	  is	  wit.	  Dat	  is	  niet	  de	  
meest	  handige	  kleur.	  We	  hadden	  geprobeerd	  een	  zandkleur	  te	  bestellen,	  maar	  die	  
kregen	  we	  niet	  geleverd	  in	  de	  hoeveelheid	  en	  voor	  de	  prijs	  die	  we	  wilden.	  Nu	  blijkt	  een	  
van	  de	  ‘helping	  mothers’	  zich	  aangeboden	  te	  hebben	  om	  te	  willen	  wassen,	  iedere	  vrijdag,	  
maar	  het	  zou	  wel	  heel	  fijn	  zijn	  als	  er	  een	  wasmachine	  zou	  zijn.	  Een	  begrijpelijk	  verzoek	  

dat	  we	  accorderen	  na	  heel	  duidelijke	  afspraken	  
gemaakt	  te	  hebben.	  Toevallig	  waren	  Rex	  en	  
Edgar	  vandaag	  samen	  op	  pad	  naar	  Lephalalle	  en	  
het	  lukt	  hen	  dezelfde	  dag	  nog	  een	  betaalbare	  
wasmachine	  mee	  terug	  te	  nemen.	  Soms	  zit	  het	  
mee.	  Ze	  komen	  ook	  zelf	  met	  het	  initiatief	  om	  al	  
het	  beddengoed	  te	  markeren,	  zodat	  er	  niets	  weg	  
kan	  raken.	  De	  schrik	  zit	  er	  goed	  in	  bij	  eenieder.	  Ik	  
vraag	  de	  moeders	  of	  er	  genoeg	  
schoonmaakmateriaal	  is	  en	  dat	  is	  er	  absoluut	  

niet.	  Ook	  daar	  maken	  ze	  zelf	  een	  lijst	  waarop	  zaken	  staan	  als	  bleekmiddel,	  vloer	  polish,	  	  
zeep,	  bezems	  en	  harken.	  We	  beloven	  ze	  deze	  middelen	  te	  gaan	  halen	  en	  je	  wil	  niet	  weten	  
hoe	  blij	  ze	  daarmee	  zijn.	  De	  moeders	  en	  eigenlijk	  iedereen	  op	  school	  vindt	  het	  vreselijk	  



wat	  er	  zaterdag	  gebeurd	  is	  en	  ze	  willen	  aan	  alle	  kanten	  laten	  zien	  dat	  ze	  waardig	  zijn	  en	  
netjes	  en	  schoon,	  al	  zijn	  ze	  straat-‐	  en	  straatarm.	  	  
	  
Britt	  en	  ik	  praten	  ook	  met	  Peter	  over	  de	  toekomstperspectieven	  van	  de	  leerlingen	  als	  ze	  
eenmaal	  het	  examen	  in	  de	  hoogste	  grade	  gehaald	  hebben.	  Het	  eerste	  verhaal	  lijkt	  
positief.	  Er	  zijn	  beurzen	  en	  scholarships	  voor	  kinderen	  die	  goed	  presteren,	  waardoor	  ze	  
gratis	  toegelaten	  worden	  tot	  vervolgonderwijs.	  Ook	  organiseert	  het	  ministerie	  van	  
onderwijs	  twee	  maal	  per	  jaar	  een	  beurs	  waarin	  kinderen	  alle	  informatie	  krijgen.	  En	  er	  is	  
1	  leraar	  die	  de	  kinderen	  helpt	  met	  het	  oriënteren	  op	  deze	  beroepskeuzen.	  Zoals	  iedere	  
keer	  weer,	  blijkt	  de	  werkelijkheid	  weerbarstiger.	  Bij	  navragen	  blijkt	  nog	  nooit	  een	  kind	  

van	  Boithuto	  een	  dergelijke	  beurs	  of	  scholarship	  
gekregen	  te	  hebben.	  Soms	  lukt	  het	  kinderen	  om	  door	  
te	  studeren,	  maar	  dan	  hebben	  ze	  echt	  geluk	  met	  
ouders	  die	  een	  baan	  hebben	  en	  kunnen	  betalen,	  ze	  
gaan	  een	  lening	  aan	  of	  er	  is	  een	  ander	  familielid	  dat	  
helpt.	  De	  beurs	  was	  de	  laatste	  keer	  in	  april,	  maar	  op	  
dat	  moment	  reed	  de	  schoolbus	  niet	  en	  omdat	  de	  beurs	  
op	  1,5	  uur	  afstand	  was	  is	  niemand	  daar	  geweest.	  En	  de	  
leraar	  die	  informatie	  zou	  moeten	  geven	  blijkt	  ook	  maar	  

slecht	  op	  de	  hoogte.	  We	  spreken	  bijna	  alle	  kinderen	  uit	  grade	  12	  individueel	  en	  alhoewel	  
de	  meeste	  weten	  wat	  ze	  willen	  worden	  en	  ze	  twee	  maanden	  voor	  hun	  examen	  zitten,	  
weet	  maar	  een	  hele	  enkele	  enkeling	  wat	  ze	  moeten	  doen	  om	  op	  zo’n	  opleiding	  te	  komen.	  
Ze	  weten	  vaak	  niet	  waar	  de	  opleiding	  is,	  hoe	  lang	  het	  duurt,	  wat	  intake-‐eisen	  zijn	  en	  wat	  
het	  	  kost.	  Er	  is	  een	  absoluut	  gebrek	  aan	  informatie,	  eerlijk	  gezegd	  ook	  aan	  initiatief	  
(maar	  kun	  je	  ze	  dat	  echt	  verwijten?)	  en	  als	  het	  zover	  komt	  dat	  het	  plaatje	  compleet	  is,	  
aan	  geld.	  Een	  aantal	  kinderen	  vallen	  op	  door	  hun	  goede	  leerprestaties	  en	  we	  zouden	  als	  
Stichting	  heel	  graag	  hierin	  een	  rol	  willen	  spelen	  om	  het	  mogelijk	  maken	  te	  kunnen	  
studeren.	  	  
	  
Verder	  houden	  we	  een	  oog	  in	  het	  zeil	  of	  de	  renovatie	  van	  de	  twee	  grootste	  lokalen	  goed	  
loopt	  en	  dat	  zit	  mooi	  op	  schema.	  Ze	  zijn	  bovendien	  zelf	  bezig	  om	  een	  oplossing	  te	  
regelen	  om	  het	  sanitair	  bij	  de	  jongens	  weer	  in	  goede	  staat	  te	  krijgen	  en	  het	  hok	  dat	  gaat	  
dienen	  als	  washok	  wordt	  opgepakt.	  Aan	  alle	  kanten	  is	  actie	  en	  beweging.	  	  
	  
Alsof	  dat	  allemaal	  nog	  niet	  genoeg	  was	  voor	  een	  dag,	  lukt	  het	  ook	  eindelijk	  zo	  goed	  
mogelijk	  de	  financiële	  informatie	  boven	  water	  te	  krijgen	  die	  we	  graag	  willen	  zien.	  
Daarbij	  is	  de	  conclusie	  dat	  hoe	  meer	  we	  weten,	  hoe	  schrijnender	  de	  tekorten	  zijn.	  	  We	  
evalueren	  ook	  het	  klein	  onderhoudsbudget	  dat	  we	  nu	  al	  2	  jaar	  ter	  beschikking	  stellen	  en	  
dat	  is	  een	  groot	  succes.	  Voor	  een	  bedrag	  van	  ZAR	  1000	  per	  maand	  (nog	  geen	  80	  euro)	  is	  
er	  een	  conciërge	  8	  dagen	  per	  maand	  aan	  het	  werk	  en	  hebben	  ze	  wat	  budget	  om	  kleine	  
zaken	  zelf	  te	  kopen.	  Ze	  verantwoorden	  dit	  keurig	  en	  zijn	  er	  superblij	  mee.	  We	  zien	  de	  
resultaten	  er	  ook	  van.	  Ze	  vragen	  uiterst	  beleefd	  
aan	  ons	  of	  we	  dat	  zouden	  willen	  uitbreiden.	  Ze	  zijn	  
bang	  de	  huidige	  conciërge	  (een	  beer	  van	  een	  vent,	  
Hendrik)	  te	  verliezen	  en	  ze	  hebben	  meer	  dan	  
genoeg	  werk	  voor	  een	  fulltime	  baan.	  Bij	  het	  
kampvuur	  ’s	  avonds	  beraden	  we	  ons	  erop	  en	  we	  
zijn	  het	  na	  enige	  afweging	  van	  voors-‐	  en	  tegens	  



unaniem	  eens	  dat	  we	  dit	  moeten	  doen.	  We	  zullen	  ze	  daar	  morgen	  mee	  verblijden.	  	  
	  
Deze	  nieuwsbrief	  gaat	  er	  met	  een	  lichte	  vertraging	  uit,	  omdat	  internet	  niet	  zo	  
behulpzaam	  was,	  dus	  ik	  zit	  al	  weer	  vol	  met	  nieuwe	  avonturen	  van	  vandaag,	  maar	  daar	  
laat	  ik	  jullie	  nog	  even	  op	  wachten!	  
	  
Heel	  hartelijke	  groet	  namens	  ons	  allemaal	  uit	  Swartwater,	  
Jordie	  
	  
p.s.	  Ons	  rekeningnummer	  is	  NL30RABO0302654259	  op	  naam	  van	  Stichting	  Britt	  Helpt.	  
Wij	  zijn	  het	  best	  bereikbaar	  via	  sms	  op	  +31619923285	  	  


