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Onvergetelijke	  momenten	  
We	  draaien	  op	  volle	  toeren.	  We	  hebben	  dit	  jaar	  weer	  zoveel	  voor	  elkaar	  weten	  te	  
boksen,	  dat	  we	  er	  trots	  op	  zijn	  J.	  Daarnaast	  barsten	  we	  uit	  elkaar	  van	  nieuwe	  ideeën	  en	  
projecten.	  	  

Dinsdag	  30	  augustus	  

We	  zijn	  vroeg	  uit	  de	  veren.	  Om	  7	  uur	  in	  de	  ochtend	  staan	  Britt	  en	  ik	  al	  op	  school	  om	  
Peter	  op	  te	  pikken	  en	  naar	  een	  nieuw	  project	  te	  rijden:	  het	  kinderdagverblijf	  in	  Motlopi	  /	  
Steiloop.	  Zoals	  in	  onze	  presentatie	  staat	  op	  circa	  60	  kilometer	  afstand,	  maar	  afstanden	  
schatten	  is	  zeker	  niet	  de	  best	  ontwikkelde	  kwaliteit	  van	  Afrikanen.	  We	  nemen	  het	  zelfde	  
hobbelige	  rode	  zandpad	  als	  op	  de	  heenweg	  en	  snijden	  daarmee	  35	  kilometer	  af.	  
Evengoed	  is	  het	  125	  kilometer.	  Op	  de	  terugweg	  pakken	  we	  de	  verharde	  weg	  en	  dan	  is	  
het	  160	  kilometer.	  Ach.	  	  	  
	  
Kinderdagverblijven	  zijn	  er	  hier	  veel	  minder	  dan	  in	  Nederland.	  Ze	  zijn	  wel	  super	  
belangrijk.	  Door	  kinderdagverblijven	  kunnen	  ouders	  gaan	  werken	  en	  geld	  verdienen	  en	  
wordt	  voorkomen	  dat	  oudere	  kinderen	  thuis	  moeten	  blijven	  om	  voor	  de	  jongere	  
kinderen	  te	  zorgen.	  Dit	  kinderdagverblijf	  telt	  17	  kindjes	  en	  het	  staat	  op	  een	  groot,	  
afgelegen	  terrein	  waar	  een	  hek	  omheen	  staat.	  Op	  dat	  terrein	  staat	  een	  klein	  golfplaten	  
hutje	  en	  een	  paar	  geverfde	  autobanden	  dienen	  als	  enig	  speelgoed.	  In	  het	  hutje	  is	  het	  
bloedheet	  al	  laten	  we	  dat	  niet	  teveel	  merken,	  want	  wie	  zijn	  wij	  om	  daarover	  te	  klagen.	  
Ze	  hebben	  een	  kast	  met	  heel	  weinig	  dingen	  erin	  en	  ze	  spelen	  met	  de	  dopjes	  van	  
frisdrankflessen.	  Er	  is	  geen	  toilet	  of	  andere	  voorzieningen.	  
	  
Vorig	  jaar	  is	  de	  vrouw	  die	  dit	  kinderdagverblijf	  leidt,	  Francien,	  naar	  ons	  toegekomen	  en	  
heeft	  gevraagd	  of	  we	  haar	  komend	  jaar	  wilde	  bezoeken	  en	  wellicht	  iets	  konden	  doneren.	  
We	  hebben	  haar	  toen	  blij	  gemaakt	  met	  een	  tas	  vol	  met	  kleurtjes,	  ballonnen	  en	  
tekenpapier	  en	  beloofd	  een	  volgende	  keer	  te	  komen.	  En	  belofte	  maakt	  schuld,	  dus	  daar	  
zijn	  we!	  

	  
We	  zijn	  nog	  niet	  uitgestapt	  of	  we	  zien	  de	  17	  kindjes	  
vergezeld	  van	  prachtige	  Afrikaanse	  moeders	  allemaal	  
uit	  het	  hutje	  komen.	  Ze	  zingen	  en	  dansen	  ons	  
tegenmoet	  en	  hebben	  hun	  mooiste	  kleren	  
aangetrokken.	  Peter	  legt	  het	  gelijk	  uit:	  If	  we	  are	  happy,	  
we	  sing	  and	  dance,	  and	  we	  are	  so	  happy.	  Het	  onthaal	  is	  
geweldig.	  Thuis	  laten	  we	  jullie	  filmpjes	  zien.	  
	  

Dan	  nemen	  ze	  ons	  mee	  het	  hutje	  in	  en	  daar	  kijken	  alle	  
kindjes	  opeens	  met	  hun	  donkere	  kijkers	  heel	  ernstig	  naar	  
ons.	  Het	  zijn	  ukkies	  van	  maximaal	  6	  jaar	  oud	  en	  al	  hebben	  
ze	  best	  wel	  vaker	  blanke	  mensen	  gezien,	  vast	  niet	  zo	  
dichtbij	  in	  hun	  eigen	  vertrouwde	  hutje.	  Dat	  ijs	  wordt	  
echter	  snel	  gebroken	  als	  we	  gek	  met	  ze	  doen	  en	  al	  
helemaal	  als	  we	  de	  spulletjes	  tevoorschijn	  halen.	  We	  



hebben	  3	  gekleurde	  zithoekjes	  met	  stoeltjes	  en	  een	  speelgoed	  motorfiets	  bij	  ons.	  Daar	  
springt	  meteen	  een	  van	  de	  jongetjes	  op:	  Broem,	  broem,	  
broem.	  Grappig	  hoe	  intuïtief	  dat	  werkt.	  Ook	  hebben	  we	  veel	  
kleinere	  spullen	  bij	  ons,	  zoals	  
ballonnen,	  een	  bal	  met	  
prinsessen	  erop	  (de	  ogen	  van	  
een	  van	  de	  meisjes	  werd	  echt	  
heel	  groot	  bij	  het	  zien	  van	  

zo’n	  mooie	  bal),	  bellenblaas,	  een	  poster	  voor	  aan	  de	  muur	  
en	  tekenmateriaal.	  Het	  is	  al	  gauw	  een	  feest	  in	  het	  hutje.	  
De	  kinderen	  lachen	  en	  rennen	  en	  lopen	  door	  elkaar.	  Om	  
de	  paar	  minuten	  zet	  er	  wel	  iemand	  gezang	  in	  en	  de	  rest	  beweegt	  en	  zingt	  mee.	  De	  
kindjes	  stellen	  zich	  ook	  1	  voor	  1	  aan	  ons	  voor	  in	  hun	  mooiste	  Engels.	  Ik	  ben	  die	  en	  die,	  ik	  
ben	  zoveel	  jaar	  en	  ik	  wil	  later	  politieman	  worden	  (of	  verpleegster,	  onderwijzer,	  of	  in	  het	  
leger).	  Francien	  spreekt	  een	  woord	  van	  dank	  en	  een	  van	  de	  moeders	  spreekt	  een	  gebed	  
uit.	  Na	  nog	  meer	  gelach	  en	  gezang	  wordt	  het	  alweer	  veel	  te	  snel	  tijd	  om	  te	  gaan.	  Een	  van	  
de	  kindjes	  komt	  naar	  ons	  toe	  en	  wil	  met	  ons	  mee.	  Moeders	  omhelzen	  ons.	  Ze	  zingen	  
nogmaals.	  Als	  we	  echt	  in	  de	  auto	  stappen,	  barsten	  er	  een	  paar	  kindjes	  in	  huilen	  uit.	  We	  
toeteren	  met	  de	  auto	  en	  zwaaien	  tot	  we	  ze	  niet	  meer	  kunnen	  zien.	  Wat	  een	  blijdschap…	  

	  
Eenmaal	  terug	  in	  Swartwater	  gaan	  we	  eerst	  boodschappen	  doen	  bij	  de	  NTB	  in	  een	  
poging	  al	  het	  schoonmaakmateriaal	  bij	  elkaar	  te	  krijgen.	  Dat	  was	  een	  lange	  lijst,	  maar	  
het	  lukt	  ons	  alles	  te	  kopen.	  Onze	  auto	  zit	  er	  bomvol	  mee.	  Na	  een	  snelle	  lunch,	  gaan	  we	  
vroeg	  in	  de	  middag	  weer	  naar	  Boithuto	  toe.	  Het	  eerste	  dat	  we	  doen	  is	  de	  moeders	  laten	  
zien	  wat	  we	  gekocht	  hebben	  en	  ze	  zijn	  superblij	  met	  alle	  nieuwe	  spullen.	  Alles	  wordt	  
uitgeladen	  en	  voorlopig	  opgeslagen	  in	  de	  keuken.	  We	  treffen	  Hendrik	  aan	  in	  het	  hok	  
naast	  de	  keuken,	  wat	  omgetoverd	  wordt	  tot	  een	  prachtig	  was-‐	  en	  voorraadhok	  voor	  
schoonmaakmiddelen.	  Hij	  zit	  van	  boven	  tot	  onder	  onder	  de	  verfspetters	  en	  is	  zoals	  altijd	  
blij	  om	  ons	  te	  zien.	  	  

	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
Dan	  zijn	  we	  verbaasd	   dat	  er	  zoveel	  kinderen	  buiten	  zijn	  in	  plaats	  van	  
in	  de	  klaslokalen.	  De	   verklaring	  is	  dat	  het	  erg	  warm	  is	  vandaag	  en	  
daarom	  de	  kinderen	  buiten	  mogen	  sporten	  samen.	  Twee	  leraren	  hebben	  vandaag	  een	  
training,	  dus	  de	  capaciteit	  is	  te	  laag.	  Bovendien	  zitten	  twee	  klaslokalen	  in	  renovatie	  en	  
kunnen	  nu	  toch	  niet	  gebruikt	  worden.	  Tsja,	  als	  warmte	  nu	  al	  een	  issue	  is,	  hoe	  moet	  dat	  
dan	  in	  de	  zomer	  denken	  Britt	  en	  ik,	  maar	  we	  houden	  onze	  mond	  maar.	  	  
	  



We	  hadden	  beloofd	  met	  grade	  9	  en	  10	  nog	  bingo	  te	  spelen	  en	  we	  vragen	  wie	  daar	  zin	  in	  
heeft.	  Eerst	  zijn	  dat	  een	  paar	  kinderen,	  maar	  binnen	  10	  minuten	  hebben	  we	  er	  denk	  ik	  
wel	  70	  in	  de	  klas	  zitten	  van	  alle	  mogelijke	  grades.	  We	  spelen	  bingo	  op	  de	  simpelste	  
manier,	  niet	  de	  rekenbingo	  die	  we	  vaak	  doen,	  maar	  gewoon	  het	  bijhouden	  van	  de	  
getallen	  op	  de	  kaartjes	  die	  Britt	  in	  Nederland	  al	  gemaakt	  had.	  We	  hebben	  nog	  steeds	  
kleine	  prijsjes	  (de	  zakdoeken	  gesponsord	  door	  Simone	  zijn	  razend	  populair,	  een	  paar	  
klompjes,	  ballonnen	  en	  lollies)	  en	  daar	  gaan	  ze	  voor.	  De	  oudere	  kindjes	  helpen	  de	  
jongere	  kindjes	  en	  ze	  zijn	  super	  fanatiek.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Voor	  we	  richting	  de	  lodge	  gaan,	  kijken	  we	  nog	  even	  hoe	  het	  vordert	  met	  de	  grote	  
klaslokalen	  en	  dat	  gaat	  de	  goede	  kant	  op.	  Eenmaal	  bij	  de	  lodge	  de	  dag	  van	  morgen	  
voorbereiden,	  want	  we	  hebben	  nog	  een	  paar	  bijzondere	  afspraken	  te	  gaan	  en	  de	  
nieuwsbrief	  schrijven.	  

Woensdag	  31	  augustus	  

Opnieuw	  vroeg	  uit	  de	  veren	  vandaag.	  We	  hebben	  een	  lange	  dag	  voor	  ons	  in	  Lephallale.	  
Dat	  is	  de	  eerste	  stad	  en	  die	  ligt	  op	  circa	  125	  kilometer	  rijden.	  Echt	  groot	  is	  het	  niet,	  maar	  
het	  is	  wel	  zo	  groot	  dat	  alle	  voorzieningen	  aanwezig	  zijn.	  Om	  zeven	  uur	  pikken	  we	  eerst	  
Peter	  op	  bij	  de	  school.	  Peter	  staat	  zelfs	  op	  dit	  vroege	  tijdstip	  al	  te	  bellen.	  Hij	  heeft	  twee	  
telefoons	  en	  die	  rinkelen	  de	  hele	  dag.	  Hij	  is	  interim	  schoolhoofd	  en	  heeft	  eigenlijk	  een	  
dubbele	  baan.	  Moet	  zeker	  5	  of	  6	  keer	  per	  maand	  naar	  verplichte	  meetings	  toe	  (door	  de	  
grote	  afstanden,	  kost	  dat	  een	  dag)	  en	  ze	  vallen	  hem	  continu	  voor	  vanalles	  en	  nog	  wat	  
lastig.	  Hij	  komt	  daardoor	  eigenlijk	  te	  weinig	  toe	  aan	  lesgeven,	  terwijl	  daar	  zijn	  hart	  ligt.	  
Grotere	  scholen	  hebben	  een	  aparte	  principal	  die	  niet	  meetelt	  in	  het	  lerarenaantal,	  maar	  
zo	  is	  dat	  bij	  Boithuto	  niet.	  Maar	  goed:	  hij	  staat	  keurig	  klaar,	  heeft	  een	  jasje	  aan	  en	  zelfs	  
een	  stropdas	  om.	  	  
	  
Daarna	  pikken	  we	  Stanford	  op,	  het	  jongetje	  met	  het	  oogprobleem.	  We	  draaien	  een	  klein	  
zandpaadje	  op	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  weg	  waar	  we	  niet	  eerder	  geweest	  waren	  en	  
zien	  een	  aantal	  golfplaten	  hutjes	  bij	  elkaar	  staan.	  Het	  zijn	  dezelfde	  hutjes	  die	  je	  in	  de	  
grote	  sloppenwijken	  bij	  steden	  ziet,	  maar	  toch	  ziet	  het	  er	  anders	  uit.	  Het	  zijn	  een	  stuk	  of	  
10	  hutjes	  bij	  elkaar,	  ze	  staan	  allemaal	  los	  van	  elkaar	  en	  het	  ziet	  er	  netjes	  uit.	  Er	  ligt	  geen	  
zwerfvuil	  en	  mensen	  zitten	  voor	  hun	  hutjes	  met	  kleine	  vuurtjes	  te	  koken.	  Iedere	  keer	  
verbazen	  we	  ons	  weer	  hoeveel	  mensen	  er	  uit	  zo’n	  hutje	  kunnen	  komen	  en	  hoe	  verzorgd	  



ze	  eruit	  komen.	  Ze	  ruiken	  fris	  en	  schoon	  naar	  Sunlight	  zeep	  en	  hun	  kleding	  lijkt	  
ongekreukt.	  
	  
De	  oma	  van	  Stanford	  had	  niet	  begrepen	  dat	  het	  vandaag	  al	  was	  en	  schrikt.	  Biedt	  haar	  
excuses	  aan	  dat	  hij	  nog	  niet	  klaar	  staat.	  In	  allerijl	  kleden	  ze	  hem	  snel	  aan	  en	  zijn	  zusje	  
rent	  hem	  nog	  achteraan	  om	  zijn	  kraagje	  goed	  te	  doen.	  Eenmaal	  bij	  ons	  in	  de	  auto	  zit	  hij	  
kaarsrecht	  en	  trilt	  over	  zijn	  hele	  lijf	  van	  de	  zenuwen.	  Al	  heel	  gauw	  weten	  we	  het	  ijs	  te	  
breken	  en	  hij	  ontspant	  zich	  stukje	  bij	  beetje.	  Hij	  heeft	  wel	  vaker	  in	  een	  auto	  gezeten,	  
maar	  is	  nog	  nooit	  in	  de	  stad	  geweest.	  Peter	  praat	  met	  hem	  en	  leert	  hem	  zinnetjes	  in	  het	  
Engels	  te	  vertalen	  en	  Britt	  tovert	  wat	  lekkers	  uit	  haar	  tas.	  Hij	  vindt	  het	  steeds	  leuker	  en	  
begint	  steeds	  meer	  te	  kletsen.	  
	  
Eenmaal	  in	  Lephallale	  gaan	  we	  eerst	  naar	  de	  medische	  kliniek	  die	  ons	  aangeraden	  is	  
door	  Rex	  en	  Natascha.	  De	  zenuwen	  bij	  Stanford	  zijn	  weg	  en	  hij	  loopt	  stoer	  met	  ons	  mee.	  
Als	  we	  vragen	  naar	  een	  arts	  gespecialiseerd	  in	  ogen,	  krijgen	  we	  te	  horen	  dat	  die	  maar	  
eens	  in	  de	  maand	  aanwezig	  is.	  Dat	  was	  niet	  de	  planning.	  Vervolgens	  vragen	  we	  of	  hij	  dan	  
toch	  een	  algemene	  arts	  mag	  zien.	  Al	  kan	  die	  waarschijnlijk	  geen	  oogdiagnose	  stellen,	  ze	  
kunnen	  wellicht	  wel	  iets	  doen	  aan	  de	  irritatie	  en	  ontsteking.	  De	  artsen	  zijn	  super	  
vriendelijk,	  maar	  kunnen	  niet	  helpen	  en	  sturen	  ons	  naar	  een	  opticien.	  Die	  zit	  een	  stuk	  
verderop,	  maar	  kan	  wel	  de	  analyse	  doen	  die	  we	  eerst	  nodig	  hebben,	  is	  aanwezig	  en	  heeft	  
tijd.	  Gelukkig.	  Stanford,	  we	  gaan	  naar	  een	  andere	  arts.	  Okay.	  Are	  you	  fine?	  Yes!.	  	  
	  
De	  opticien	  neemt	  uitgebreid	  de	  tijd	  voor	  hem	  en	  doet	  
allerlei	  metingen.	  Ondertussen	  is	  het	  bijna	  tien	  uur	  en	  
laten	  we	  Stanford	  met	  Peter	  achter	  bij	  de	  opticien	  en	  
gaan	  Britt	  en	  ik	  naar	  een	  afspraak	  met	  Dries	  en	  
Etienne.	  Dries	  de	  Ridder	  is	  de	  planoloog	  die	  we	  vorige	  
week	  al	  gesproken	  hadden,	  die	  ons	  helpt	  met	  de	  
afsplitsing	  van	  de	  grond	  en	  Etienne	  is	  een	  notaris.	  Het	  
zijn	  bijzonder	  vriendelijke	  en	  kundige	  blank	  
Afrikaanse	  mannen,	  die	  dit	  ook	  een	  interessant	  en	  
sympathiek	  project	  lijken	  te	  vinden.	  We	  stellen	  duizend	  vragen	  en	  krijgen	  duizend	  
antwoorden.	  Het	  hele	  proces	  rond	  de	  grond	  is	  complex	  en	  tijdrovend,	  maar	  het	  ziet	  er	  
wel	  allemaal	  veelbelovend	  uit.	  Overigens	  zullen	  we	  wel	  een	  Afrikaanse	  Stichting	  moeten	  
registreren,	  een	  bankrekening	  openen	  en	  ook	  een	  Afrikaanse	  accountant	  nodig	  hebben.	  
Dat	  is	  de	  enige	  manier	  om	  het	  issue	  op	  te	  lossen	  dat	  je	  als	  buitenlander	  geen	  Afrikaanse	  
grond	  kan	  kopen.	  Daarmee	  koopt	  de	  rechtspersoon	  (die	  Afrikaans	  is)	  de	  grond.	  Het	  feit	  
dat	  het	  bedrijf	  geleid	  wordt	  en	  in	  handen	  is	  van	  natuurlijke	  rechtspersonen	  die	  
buitenlands	  zijn,	  is	  daaraan	  ondergeschikt.	  We	  bespreken	  de	  verschillende	  
overeenkomsten	  die	  opgemaakt	  moeten	  worden:	  er	  zal	  een	  overeenkomst	  moet	  komen	  
tussen	  onze	  Nederlandse	  en	  Afrikaanse	  stichting	  die	  de	  rechtsverhouding	  beschrijft,	  er	  
zal	  iets	  opgesteld	  moeten	  worden	  in	  samenspraak	  met	  de	  huidige	  eigenaar	  om	  de	  
periode	  die	  nodig	  is	  voor	  afsplitsing	  (circa	  2	  jaar)	  te	  overbruggen	  en	  de	  rechten	  van	  
Boithuto	  te	  beschermen	  en	  uiteindelijk	  komt	  er	  dan	  ook	  nog	  een	  koopovereenkomst.	  Na	  
precies	  anderhalf	  uur,	  lopen	  we	  verrijkt	  met	  veel	  nieuwe	  informatie	  weer	  naar	  buiten	  en	  
zijn	  razend	  benieuwd	  hoe	  Peter	  en	  Stanford	  het	  ondertussen	  vergaan	  is.	  	  
	  



Het	  resultaat??	  Beter	  dan	  we	  hadden	  durven	  dromen.	  Stanford	  heeft	  een	  ontsteking	  aan	  
zijn	  netvlies,	  waardoor	  het	  netvlies	  eigenlijk	  een	  grote	  wond	  is	  die	  ook	  de	  irritatie	  
veroorzaakt.	  Dat	  is	  te	  genezen	  met	  een	  simpel	  medicijn.	  Omdat	  de	  ontsteking	  er	  al	  lang	  
zit,	  is	  er	  blijvende	  schade,	  maar	  het	  restant	  is	  te	  overbruggen	  met	  een	  bril.	  Met	  de	  
combinatie	  van	  een	  oogzalf	  en	  een	  bril,	  zal	  dit	  jongetje	  binnen	  vier	  weken	  weer	  kunnen	  

zien	  als	  ieder	  ander.	  Met	  wat	  moeite	  en	  
nog	  geen	  150	  euro	  aan	  kosten	  hebben	  we	  
dit	  jongetje	  zijn	  zicht	  terug	  gegeven	  en	  
krijgt	  hij	  een	  eerlijke	  kans	  in	  zijn	  leven,	  in	  
plaats	  van	  dat	  hij	  waarschijnlijk	  als	  
bedelaar	  of	  outcast	  verder	  zou	  moeten.	  We	  
zijn	  door	  het	  dolle	  en	  zeggen	  dat	  het	  
vandaag	  feestdag	  is	  en	  pizza	  gaan	  eten.	  
Alle	  schroom	  en	  spanning	  is	  weg	  en	  er	  is	  
een	  totale	  transformatie	  bij	  het	  jongetje.	  
Hij	  blijft	  maar	  lachen	  en	  gek	  doen	  en	  dat	  
stopt	  de	  rest	  van	  de	  dag	  niet	  meer.	  	  

	  
Na	  dit	  onvergetelijke	  moment,	  gaan	  we	  door	  met	  boodschappen	  doen.	  We	  rijden	  naar	  de	  
Pep	  om	  te	  proberen	  de	  16	  uniformen	  bij	  elkaar	  te	  krijgen:	  een	  broek	  voor	  de	  jongens,	  
een	  rok	  voor	  de	  meisjes,	  met	  een	  witte	  blouse,	  een	  blauwe	  blouse,	  twee	  paar	  sokken	  en	  
een	  paar	  schoenen.	  Een	  van	  de	  winkelmeisjes	  is	  er	  de	  rest	  van	  de	  middag	  zoet	  mee.	  Dan	  
besluiten	  we	  aan	  de	  persoonlijke	  hygiëne	  pakketjes	  ook	  nog	  een	  soort	  van	  simpele	  
washand	  (meer	  een	  waslapje)	  toe	  te	  voegen.	  We	  scoren	  de	  laatste	  50	  tandenborstels	  die	  
nog	  ontbraken.	  Ondertussen	  rent	  Stanford	  de	  hele	  winkel	  door.	  Hij	  lacht	  en	  doet	  gek	  met	  
Britt.	  De	  meiden	  in	  de	  winkel	  herkenden	  ons	  trouwens	  nog	  van	  vorig	  jaar	  en	  vinden	  het	  
helemaal	  te	  gek	  dat	  we	  er	  zijn	  en	  wat	  we	  doen.	  Ze	  zien	  Stanford	  en	  vragen	  of	  hij	  in	  orde	  
is.	  Als	  we	  het	  verhaal	  vertellen,	  plus	  het	  grote	  wonder	  wat	  net	  geschied	  heeft,	  blijven	  ze	  
ons	  bedanken	  voor	  wat	  we	  doen	  voor	  hun	  land.	  	  
	  
Dan	  belt	  Joseph	  de	  aannemer	  twee	  keer.	  Of	  we	  verf	  mee	  willen	  nemen.	  Potverdikkie.	  
Gisteren	  hebben	  we	  twee	  uur	  tevergeefs	  op	  hem	  gewacht	  met	  contant	  geld	  voor	  verf	  en	  
zand	  en	  hij	  kwam	  niet	  opdagen.	  Inmiddels	  is	  het	  15:00	  en	  we	  hebben	  om	  15:30	  alweer	  
een	  andere	  afspraak.	  Hij	  schuift	  het	  mooi	  in	  onze	  schoenen,	  maar	  als	  we	  geen	  verf	  
meenemen,	  dan	  kan	  hij	  het	  werk	  ook	  niet	  afmaken.	  We	  racen	  nog	  maar	  even	  langs	  een	  
bouwmarkt	  en	  nemen	  40	  liter	  witte	  muurverf	  mee	  zoals	  hij	  gevraagd	  heeft.	  Aan	  ons	  zal	  
het	  niet	  liggen…	  Bij	  navraag	  heeft	  hij	  ook	  geen	  deuren	  gekocht.	  Of	  we	  die	  ook	  willen	  
meenemen.	  Die	  passen	  echt	  niet	  in	  onze	  auto.	  Dat	  maar	  geen	  nieuwe	  deuren	  erin.	  Bij	  de	  
Pep	  zijn	  ze	  nog	  niet	  klaar	  met	  alles	  verzamelen,	  dus	  we	  spreken	  af	  dat	  we	  later	  vandaag	  
terug	  komen.	  Dat	  we	  hopen	  dat	  we	  het	  halen	  voor	  sluitingstijd,	  maar	  of	  ze	  anders	  
alsjeblieft	  willen	  wachten.	  Dat	  beloven	  ze.	  	  
	  
Wij	  gaan	  op	  weg	  naar	  onze	  laatste	  afspraak	  van	  vandaag	  met	  de	  districtsmanager	  van	  
district	  Waterberg.	  Dat	  is	  een	  hele	  hoge	  dame.	  Afrika	  heeft	  9	  provincies.	  Daarbij	  is	  
Limpopo	  gesplitst	  in	  9	  districten,	  waarvan	  Waterberg	  er	  1	  is.	  Vervolgens	  is	  Waterberg	  
district	  weer	  gesplitst	  in	  9	  circuits,	  waarbij	  1	  circuit	  tussen	  de	  circa	  30	  en	  40	  scholen	  
onder	  haar	  hoede	  heeft.	  Afgelopen	  week	  hebben	  we	  met	  2	  circuit	  managers	  gesproken	  
en	  als	  gevolg	  van	  het	  gesprek	  met	  de	  circuit	  manager	  waar	  Boithuto	  onder	  valt,	  nu	  dit	  
vervolggesprek.	  De	  dame	  in	  kwestie	  is	  echter	  te	  laat,	  veel	  te	  laat.	  Dat	  komt	  omdat	  het	  



Womens	  Day	  is	  in	  Afrika	  en	  er	  is	  een	  event	  waaraan	  zo’n	  1.000	  vrouwen	  deelnemen.	  
Thema	  van	  de	  dag:	  Women,	  what	  are	  you	  waiting	  for?	  Zij	  zelf	  is	  organisatrice	  en	  de	  
slotspreker	  van	  de	  dag	  en	  ze	  staat	  nog	  op	  een	  podium.	  Okay,	  dat	  is	  een	  goed	  excuses,	  al	  
komt	  het	  niet	  handig	  uit.	  In	  overleg	  met	  onze	  circuitmanager	  gaan	  we	  eerst	  terug	  naar	  
de	  Pep,	  waar	  het	  feest	  weer	  begint	  van	  afrekenen	  wat	  resulteert	  in	  een	  bonnetje	  van	  1	  
meter	  lengte.	  Hoe	  ik	  die	  nu	  weer	  moet	  scannen	  thuis,	  haha,	  dat	  zie	  ik	  dan	  wel.	  We	  
hebben	  alles	  wonder	  boven	  wonder	  compleet,	  dat	  is	  erg	  fijn,	  want	  we	  hadden	  anders	  
geen	  mogelijkheid	  meer	  gehad	  om	  verder	  te	  completeren.	  
	  
Uiteindelijk	  spreken	  we	  met	  de	  districtsmanager	  op	  de	  parkeerplaats.	  Ondanks	  dat	  dat	  
een	  korter	  en	  ander	  gesprek	  was	  dan	  we	  gewild	  hadden,	  was	  het	  wel	  heel	  zinvol	  om	  
kennis	  te	  maken	  met	  elkaar.	  Zij	  bevestigt	  dat	  Boithuto	  in	  2013	  op	  nominatie	  stond	  om	  te	  
sluiten.	  Boithuto	  zou	  moeten	  opgaan	  in	  een	  mega	  
school	  in	  Lephallale.	  Maar	  deze	  planning	  is	  definitief	  
van	  de	  baan	  en	  daar	  heeft	  onze	  inzet	  zeker	  een	  rol	  van	  
betekenis	  bij	  gespeeld.	  Wij	  spreken	  onze	  zorg	  uit	  over	  
de	  toekomst	  en	  onze	  bereidheid	  om	  samen	  te	  werken	  
om	  van	  Boithuto	  de	  school	  te	  maken	  die	  het	  verdient	  
te	  zijn.	  We	  overhandigen	  een	  samenvatting	  van	  wie	  
we	  zijn,	  wat	  we	  doen,	  onze	  werkwijze,	  gerealiseerde	  
projecten	  2014/2015	  en	  de	  realisatie	  van	  dit	  jaar,	  plus	  
de	  forecast.	  Ze	  zijn	  onder	  de	  indruk	  van	  deze	  resultaten.	  Er	  zullen	  nog	  vele	  gesprekken	  
volgen	  en	  er	  zijn	  nog	  een	  boel	  problemen	  op	  te	  lossen,	  maar	  de	  lijntjes	  liggen	  er	  en	  dat	  
geeft	  genoeg	  voeding	  om	  verder	  met	  elkaar	  contact	  te	  hebben.	  Om	  twee	  interessante	  
mogelijkheden	  te	  noemen	  die	  wellicht	  ook	  verder	  gaan	  dan	  Boithuto	  is	  de	  
ondersteuning	  bij	  Enrichment	  programs.	  Dit	  zijn	  programma’s	  voor	  grade	  12	  leerlingen,	  
die	  uiteindelijk	  ertoe	  moeten	  leiden	  dat	  75%	  in	  1	  keer	  het	  examen	  haalt.	  Deze	  zitten	  in	  
een	  opstartfase,	  maar	  is	  een	  prachtig	  initiatief,	  waarbij	  kinderen	  3	  weken	  op	  een	  kamp	  
gaan,	  waarbij	  ze	  bijgespijkerd	  worden	  precies	  daar	  waar	  hun	  eigen	  school	  onvoldoende	  
aandacht	  aan	  heeft	  kunnen	  geven.	  Ook	  is	  er	  veel	  belangstelling	  voor	  tijdelijke	  inzet	  van	  
Engelssprekende	  leraren	  om	  de	  hogere	  grades	  te	  ondersteunen.	  Het	  zijn	  maar	  wat	  
voorbeelden	  van	  kansrijke	  en	  zinvolle	  ideeën	  om	  straks	  terug	  in	  Nederland	  met	  ons	  
bestuur	  op	  een	  rij	  te	  zetten,	  uit	  te	  werken	  en	  in	  te	  kiezen..	  	  
	  
Uiteindelijk	  zetten	  we	  de	  rit	  in	  het	  donker	  weer	  in	  naar	  Swartwater.	  Eerst	  is	  de	  sfeer	  in	  
de	  auto	  nog	  uitbundig.	  Stanford	  is	  zo	  uitgelaten	  dat	  hij	  zelfs	  het	  Afrikaanse	  volkslied	  
zingt	  en	  van	  0	  tot	  100	  in	  het	  Engels	  telt.	  Uiteindelijk	  overmant	  de	  vermoeidheid	  hem	  en	  
valt	  hij	  in	  de	  armen	  van	  Britt	  in	  slaap.	  Als	  we	  hem	  afzetten	  bij	  het	  golfplaten	  hutje	  bij	  zijn	  
oma	  en	  de	  oma	  hoort	  wat	  de	  resultaten	  zijn	  en	  dat	  we	  de	  medicijnen	  en	  de	  bril	  aan	  hem	  
geven	  en	  hij	  daarmee	  een	  normaal	  jongetje	  wordt,	  weet	  ze	  werkelijk	  niet	  hoe	  ze	  ons	  
moet	  bedanken.	  In	  haar	  gebrekkige	  Engels	  blijft	  ze	  maar	  zeggen	  dat	  ze	  zo	  blij	  is.	  De	  
zusjes	  vinden	  de	  pizza	  resten	  ook	  wel	  erg	  interessant.	  Stanford	  geeft	  ons	  nog	  een	  
knuffel,	  heeft	  in	  zijn	  ene	  knuistje	  de	  bellenblaas	  en	  in	  de	  andere	  zijn	  speelgoedauto	  en	  
dan	  gaan	  we	  ook	  naar	  huis.	  	  
	  	  
Twee	  dagen	  met	  onvergetelijke	  momenten	  voor	  de	  kinderen	  hier	  in	  Limpopo,	  maar	  
evengoed	  voor	  ons.	  Het	  voelt	  goed.	  	  
	  
	  



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	  	  
	  

p.s.	  2:	  Als	  iemand	  het	  leuk	  vindt	  om	  iets	  
specifieks	  te	  sponsoren:	  we	  hebben	  hygiene	  
pakketjes	  gemaakt.	  Daarin	  zit	  minimaal:	  1	  
tandenborstel,	  1	  tube	  tandpasta,	  1	  blok	  
sunlight	  soap	  en	  1	  waslapje.	  Bij	  de	  oudere	  
meiden	  aangevuld	  met	  herbruikbaar	  
maandverband.	  Dat	  maandverband	  hebben	  we	  
gesponsord	  gekregen	  (waarvoor	  dank!).	  De	  
kosten	  van	  de	  rest	  zijn	  per	  pakketje	  €	  2,50	  
en	  we	  hebben	  148	  stuks.	  Als	  je	  aangeeft,	  
hoeveel	  pakketjes	  je	  wilt	  sponsoren,	  zullen	  we	  

eenmaal	  thuis	  daar	  een	  mooi	  overzicht	  van	  maken	  (als	  je	  genoemd	  wilt	  worden	  en	  
anders	  noemen	  we	  je	  anonieme	  sponsor).	  	  


