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12 augustus – Lessen 
Vandaag staat Jikke grieperig op. Echt niet lekker. Dat is balen, maar het is niet anders. Dit 

betekent dat ikzelf inspring in de les voor de allerkleinsten. 

Sneu voor Jikke, maar stiekem vond ik het zelf wel erg leuk 

met de kleintjes aan de slag te gaan. We beginnen met het 

opblazen van de eerste ballonnen die gesponsord zijn door 

Bollairs uit Helmond, dankjewel Lianne! We hebben de groep 

in tweeën gesplitst en een soort van wedstrijdje gemaakt. Op 

iedere ballon heeft Britt een tekening gemaakt en als iemand 

het Engelse woord wist, 

mochten ze hun vinger 

opsteken en het zeggen. Flower. House. Sun. Butterfly. Dat 

was nog best lastig. De kleintjes varieerden van 5 t/m 10 jaar. 

Maar ze vonden het super leuk. Toen alle kindjes een ballon 

hadden, hebben ze hun naam erop gezet en hebben we ze nog 

een keer het woord laten uitspreken. Iedere keer dat een 

kindje iets goed zei, begon de rest enthousiast te klappen. 

 

Na de ballonnen zijn we met de kindjes gaan loomen. Dat vonden ze prachtig. Sommige 

kindjes konden het supergoed, en voor sommige kindjes was het echt moeilijk. Maar met een 

beetje hulp van ons, hadden uiteindelijk alle kindjes een prachtig gekleurde armband gemaakt. 

Ze vonden het superleuk. We zijn de les geëindigd met bellen blazen. Eerst hebben wij bellen 

geblazen, die de kinderen kapot konden prikken. Dat vonden ze erg leuk en ze stonden 

allemaal om ons heen te springen. Daarna hebben we ze zelf bellen laten blazen in groepjes 

van twee. De les hebben we afgesloten door de ballonnen weer uit te delen en ze nog 1 keer 

het Engelse woord te laten uitspreken. Een geslaagde ochtend.  

 

Daarna lunchen en resteerde nog net een uurtje 

over om de eerste computerles voor leraren 

voor te bereiden. Paul en ik pakken dat samen 

op en we besluiten echt bij het begin van het 

begin te starten. En dat bleek nog een factor 

10 te hoog. We spenderen zo’n twee uur 

samen met vijf leraren en voelen ons bijzonder 

nuttig. Het niveau is lager dan laag. Denk aan 

het uitleggen van de functie van de spatiebalk, 

enter en backspace. Maar het is dus wel heel 

nuttig, al maken we ons zorgen hoe snel we 

resultaat zullen boeken en of dat voldoende is 

om er zelf mee verder te gaan. Als we investeren in kennis van leraren, investeren we ook in 

de kinderen. We beginnen met een uitleg van welke devices ze hebben en waarvoor ze zijn, 

dan leggen we kort iets uit over de verkenner (‘how to organize a computer’) en dan lichten 

we de programma’s toe. We stippen word, excel en powerpoint aan en duiken ietsje dieper in 

word. Als we komen tot ‘bold’, ‘italic’ en ‘underline’, het kiezen van lettertypes en kleurtjes 

is het hoogtepunt van de les bereikt. ‘This is exactly what we are looking for’. Meer dan 



genoeg voor dag 1. We sluiten af met een samenvatting en benadrukken het belang van 

oefenen, oefenen en nog meer oefenen. Donderdag plannen we les 2. 

 

De bouw gaat lekker door. Niet zo hard als in het weekend, maar er zit wel vooruitgang in. De 

stenen worden verder opgemetseld en de contouren van het dak worden duidelijk. De 

kinderen worden vrijer en vrijer, echt superleuk.  

 

Nu zitten we bij een kampvuur voor de dagelijkse vergadering om de bevindingen van 

vandaag door te spreken en plannen voor morgen in detail. Verder maken we gebrek van het 

beperkte wifi wat aanwezig is om de mail te checken. 

 

13 augustus – Inkopen in Ellisras 
Vandaag een flinke rit in het vooruitzicht. We hebben goed overzicht welke materialen we 

nog nodig hebben en duiken de auto in om ruim 130 km te rijden. Een lange, ambitieuze lijst 

aan spullen. We zien wel hoe ver we komen. Wederom zijn Rex en Natascha onmisbaar die 

goed de weg kennen en weten waar winkels zitten. Jikke is gelukkig een eind opgeknapt en 

kan ook mee.  

 

Eenmaal aangekomen in Ellisras starten we met het opvragen van de prijzen om ruim 60 

ramen op maat te laten maken, veel net andere maten, want kozijnen zijn niet echt recht. De 

kosten vallen mee voor Nederlandse begrippen, maar toch een hoop geld op ons budget. Kost 

ongeveer 350 euro en dan zitten ze er nog niet in. We leggen uit waarvoor we ze nodig 

hebben en we vragen discount. Daar moet de baas aan te pas komen en een paar uur later de 

baas van de baas. Op moment van schrijven nog even afwachten waar het op uitkomt. Als we 

ze bestellen is het een kwestie van enkele uren, al zullen we er opnieuw voor naar de stad 

moeten rijden om ze op te halen. Een dag verder dus ;-). Als alternatief zetten we alleen ruiten 

in de ramen van de nieuwbouw en laten de andere kapotte ramen voor wat ze zijn.  

 

Dan proberen we een winkel te vinden die services biedt op computers en printers. De 

‘computer guy’ bestaat helaas niet meer en we vinden niet echt een alternatief. Toch treffen 

we iemand in een grote winkel ‘this is the man you are looking for’. Echt zeker weten doen 

we het niet, maar een alternatief hebben we ook niet, dus we gokken er op. Het gaat om het 

installeren van 2 goede printerdrivers die de multifunctionals connecten met de laptops. Het 

lijkt allemaal zo simpel, maar met weinig internet is ongeveer 

alles lastig. Daarnaast hebben we een oude desktop gevonden 

die niet werkt, maar waarvan we toch willen weten of hij nog 

aan de praat te krijgen is. De man doet vreselijk zijn best, 

maar we hebben weinig hoop dat het hem lukt.  

 

We slagen wel erg goed in goedkope witte verf en rollers 

De nieuwbouw!!! Vorderingen 

t/m 12 augustus. 



waarmee we de muren kunnen verven. Dat zal een heel verschil maken in uiterlijk! De 

gekleurde verf is veel duurder, maar na even overleg besluiten we toch twee kleuren mee te 

nemen. Lekker fel oranje in de kleur van onze ‘Britt Helpt Zuid-Afrika’ t-shirts, waarmee we 

zo’n 150 handjes en handen op een mooie witte muur willen zetten en in het midden kunnen 

we letters maken met zwart. Zwart is dan ook de tweede kleur die we meenemen, waarmee 

we wat simpele tekeningen/omtrekken op de muren kunnen maken.  

 

We kopen nog een hoop praktische dingen als een stekker waarmee we de Europese stekkers 

naar Afrikaanse kunnen omzetten en een verlengsnoer. Ook kopen we een klem waarmee we 

het flatscreen vast aan de muur kunnen bevestigen en nog meer kleine dingen. We slagen 

goed om een aantal sportartikelen aan te vullen, zoals twee goede volleyballen. Een groot 

touw dat dienst kan doen als springtouw voor groepen krijgen we nog niet gevonden. 

 

Rond de middag als we zitten te lunchen, krijgen we een fantastische sms binnen van Paul en 

Anky met een schenking van 250 euro. Super nieuws, we kunnen het goed gebruiken. Paul en 

Anky hebben de school met eigen ogen gezien en komen waarschijnlijk nog een keer terug. 

Ze volgen ons project met hele warme belangstelling, wat we super kunnen waarderen. Deze 

schenking maakt waarschijnlijk net het verschil voor de ruiten om toch maar alles aan te 

pakken en niet alleen de nieuwbouw. 

 

Vervolgens een lange zoektocht naar transparante sheets om de twee aanwezige 

overheadprojectors die prima werken, ook te kunnen gebruiken. Het lijkt een mission 

impossible, maar uiteindelijk slagen we bij een onvindbare winkel voor ‘skryfbenodigdheden’. 

Weer iets wat we af kunnen strepen op onze boodschappenlijst. 

 

In een Afrikaanse supermarkt slaan we in voor het pannenkoekenfeest wat maandag op het 

programma staat en vullen we de voorraad snoepjes en lolly’s aan.  

 

Op het einde van de dag zijn de computers nog steeds niet geregeld en we zijn net in gesprek 

of we de man die ons geprobeerd heeft te helpen toch wat geld moeten geven voor de moeite, 

maar opeens komt geheel onverwacht toch groen licht. Yes!! Beide laptops aan de praat in 

combinatie met de printers. De desktop is helaas echt overleden, heeft geen zin om nog in te 

investeren. Nou ja, het is niet anders. Twee mooie werkende laptops met daaraan gekoppeld 

multifunctionals is al heel wat waard. Laat ze eerst maar daarmee leren werken. We vullen ze 

aan met een extra muis en een USB-stick. Als bonus heeft hij ook (nadat hij nee moest 

antwoorden op onze vraag naar een instructieboek voor blind typen) een programma erop 

gezet waarmee je jezelf kan leren blind typen. We zijn er heel blij mee, hier hebben ze wat 

aan. Onze zoektocht naar een MS Office boek voor dumies faalt helaas, maar gaan we 

proberen te bestellen op de Afrikaanse versie van bol.com, kalahari.com. 

 

Inmiddels zijn we weer ‘thuis’ in onze lodge en 

allereerst de begroting weer bijgewerkt. We geven 

veel geld uit, maar het is ongelofelijk wat je er mee 

kan bereiken. Na het eten houden we onze 

dagelijkse vergadering bij het kampvuur. We zitten 

lekker op schema en we hebben er allemaal nog 

steeds zin in. We besluiten ook een tussenmuur te 

laten bouwen tussen twee klaslokalen, die nu 

nauwelijks gescheiden zijn, alleen door een soort 



wand van kartonnen dozen. Benieuwd hoe ver de bouw vandaag gevorderd is, niemand is 

vandaag bij de school geweest. Dat zien we morgen weer! 

 

Wat inzichten over goede doelen 
Na onze vergadering hebben we een gesprek over nut en effectiviteit van goede doelen in het 

algemeen en uiteraard ook specifiek de onze. We delen een aantal inzichten, maar 

onderstaande tekst is op persoonlijke titel! 

 

 Allereerst het inzicht dat de wereld van goede doelen een complexe wereld is. Vaak 

omgeven met de allerbeste intenties, maar het is erg lastig om precies die hulp te 

geven die ook effectief is.  

 Een hierin gekoppeld inzicht is dat het minst goede wat je kan doen, ze afhankelijk 

maken van hulp. Ze aanleren dat het opzeggen van een gebed of het wachten op een 

donatie de manier is om vooruit te komen, zal een tegenovergesteld effect hebben. Het 

zal de situatie en afhankelijkheid vergroten en de situatie verergeren. Juist investeren 

in kennis, houding en gedrag is het enige dat op een duurzame manier kan helpen. Net 

als thuis overigens bij de organisatieveranderingstrajecten waar ik zelf dagdagelijks 

actief in ben. Maar dat is iets wat je niet in 2 weken voor elkaar krijgt. Wat we 

proberen is ze in ieder geval actief te betrekken bij alles wat we doen, zowel in de 

plannen maken en prioriteiten stellen, als in de uitvoering. Juist die betrokkenheid, zal 

zorgen dat er ook draagvlak ontstaat bij in ieder geval een deel van de groep.  

 Is het dan zo slecht om te investeren in het omhoog krijgen van het voorzieningen 

niveau? Nee, dat denk ik niet. Geld hebben ze echt niet en hulp van de regering is 

nagenoeg afwezig. Het is geen overbodige luxe waar in geïnvesteerd wordt, maar 

simpele basisvoorzieningen. Maar we beseffen ook dat uiteindelijk de stenen 

(letterlijk) niet blijvend het verschil maken. We investeren ook in het geven van lessen, 

maar dat is in die korte periode maar minimaal. 

 Dan het probleem met normen. Onze normen zijn niet de normen van Afrika en 

hoeven dat ook niet te worden. Maar het is ook duidelijk dat 

zonder ‘zetje in de rug’ mensen niet in staat zijn hun patronen te 

doorbreken. Maar als je dit concreet maakt: moeten we de 

toiletgroep nu laten voor wat het is (ook al voldoet hij volstrekt 

niet aan onze normen) of daar toch in investeren? Het is geen 

slechte toiletgroep, maar hij is gewoon bijzonder slecht 

onderhouden. Dus eigenlijk gaat het puur om het gebruik. Maar 

daar lijken ze zich zelf niet druk om te maken, ook niet als we 

voorzichtig een balletje opwerpen. We zijn er zelf ook nog niet 

uit, maar we neigen om het toch te laten voor wat het is. 

 Dan de benodigde tijd, geld en energie die er nodig is, om echt iets voor elkaar te 

krijgen. Er komen in de media met enige regelmaat schandalen voorbij, waarbij heel 

veel geld aan de welbekende strijkstok blijft hangen. En daar reageert dan iedereen 

hoogstverontwaardigd op. Onze belofte dat iedere euro echt terecht komt ten goede 

van de school, viel bij veel mensen in goede aarde en maken we waar. Maar we 

realiseren ons ook dat achter iedere geschonken euro, een extra euro nodig is om die 

hulp ten gunste van de school te kunnen geven. Die stoppen we er nu zelf met veel 

liefde in, maar is in ieder geval voor ons als team geen duurzame manier van 

hulpverlening. Dat geldt voor Edgar en mij, maar ook voor Rex, Natascha, Jikke en 

Paul. Als je 1 niveau verder wilt professionaliseren, zul je een organisatie moeten 

bouwen met goede mensen die beschikken over de juiste competenties en focus. 



Hulpverlening is niet een simpel dingetje. Er komt veel bij kijken. Nog los van alle 

bijkomende kosten. En dan krijg je dus een ‘strijkstok’ en kritiek. Is dit een pleidooi 

om maar helemaal te stoppen met goede doelen? Nee, dat denk ik niet. Wel geloof ik 

persoonlijk meer in de kracht van kleinschalige, directe hulp, dan in de grote logge 

organisaties als Oxfam etc. Maar eenvoudig is het niet. 

 Een laatste inzicht is dat alhoewel we allemaal twijfels hebben bij de duurzaamheid 

van de hulp, simpelweg omdat we met 7 personen in 2 weken tijd niet alles kunnen 

veranderen. Maar we slagen er in ieder geval glansrijk in een lach te toveren op de 

gezichten van 142 kinderen door tijd met ze door te brengen en leuke dingen te 

ondernemen. En ook van de 5 leraren en directeur. Dat we een goede beweging 

creëren is zeker en daar zijn we trots op. 

 

We hebben de hoop dat we buiten de korte termijn, toch er in slagen net dat brokje kennis of 

inspiratie over te dragen, dat 1 of 2 mensen op een beter pad zet. Maar we beseffen ons dat als 

we serieus een verschil op lange termijn willen maken, geïnvesteerd zal moeten in het niveau 

van de leraren, het aantal leraren en specifieke kinderen verder moeten helpen die hebben 

laten zien dat ze over talent en doorzettingsvermogen beschikken. Deze ambitie laten we voor 

het moment voor wat het is.  

 

14 augustus – verven & lessen 
De dag van vandaag is weer omgevlogen. We starten de dag met een goed gesprek over waar 

we staan, en welke keuzes er zijn met welke voor- en nadelen. Een gesprek van zo’n 

anderhalf uur, waarin we onze inzichten van het kampvuur ook delen. Het was een goed 

gesprek en leggen de bal bij hun. We zetten warm water en opknappen van de toiletten (ca 

17.000 rand) af tegen extra capaciteit in het onderwijs. Voor zo’n 22.000 rand per jaar / ca 

1.600 euro per jaar zouden we een jaar lang fulltime een soort van conciërge kunnen 

neerzetten op de school, waardoor de leraren veel meer tijd hebben voor de kinderen. Ook 

bespreken we de mogelijkheid om een leraar te vinden die op 2-wekelijkse basis 

computerlessen komt geven, 2 uur voor de leraren, 2 uur voor de oudste kinderen. Het was 

een interessant gesprek. Ook het inzicht van de muur van gister passen we enigszins aan. Ze 

willen namelijk graag de ruimte als een geheel kunnen blijven gebruiken, maar zouden wel 

erg blij zijn met een betere afscheiding. We gaan kijken wat we daar mee kunnen. Verder 

dikke tegenvaller dat het hout voor het dak van de nieuwbouw bijna dubbel zo duur wordt als 

begroot. 

 

Het feit dat de printer het doet, wordt met groot gejuich ontvangen en – tot onze trots – 

dezelfde dag al gelijk gebruikt voor het maken van een aantal lijsten en uitnodigingen. Ja, 

uitnodigingen. Voor maandag. Dat belooft een heel bijzondere dag te worden. Het wordt een 

feest om ons te bedanken voor wat we gedaan hebben en we zien en horen de hele dag 

kinderen en leraren oefenen met de meest fantastische en ritmische liederen en dans. Ze 

hebben ook een aantal belangrijke mensen uitgenodigd, waaronder iemand van het ministerie 

van onderwijs. ‘I told you we will tell the story of Britt on every street corner of Africa’…. 

Britt wordt gevraagd een speech voor te bereiden. Verder hebben we het pannenkoekenfeest 

gepland en gaan we maandag zo’n 160 pannenkoeken maken die we bestrooien met kaneel en 

suiker. Als verrassing zullen we ook voor heel veel ballonnen zorgen met dank aan Lianne 

nogmaals. Jammer dat de nieuwbouw nog niet klaar is, maar het is de laatste dag van Paul en 

Jikke, dus we kunnen het feest niet verder verschuiven. 

 



De rest van de dag vult zich met schoonmaken, opruimen en schilderen. Dat doen we zeker 

niet alleen. Nog voor we het wisten stonden alle tafeltjes, stoelen en dozen al buiten en we 

maken van het moment gebruik om de leraar aan het werk te zetten om uit te zoeken wat weg 

kan, wat terug de klas in moet en wat naar de nieuwbouw naar de biliotheek kan. Ondertussen 

maken tientallen donkere handjes de ruimte zo stofvrij als mogelijk en gaan we aan de slag 

met schilderen. Ook hier vliegen de kwasten hulpgrage handjes in en voor we het weten staan 

met heel veel mensen te schilderen. Na een tweede laag wit, begint Jikke met het schilderen 

van een mooie giraffe en leeuw op de muur wat met ‘oohs’ en ‘aahs’ ontvangen wordt. Britt 

helpt waar ze kan, maar focust zich vooral op interactie met al die kinderen die met haar 

willen kletsen, zingen en dansen.  

 

Terwijl wij zitten te praten en aan het schilderen beginnen, hebben Jikke en Britt weer een 

nieuwe les in een klas waar we nog niet geweest zijn. Een start met rekenen, gevolgd door 

tekenen. De kinderen vinden het super en Britt en Jikke ook.  

 

De bouw schiet helaas niet op vandaag. De golfplaten, het cement en het hout is er nog niet, 

net zomin als het glas. Er komen drie extra steenlagen op de muren, maar daar blijft het bij 

voor vandaag. Dan de tegenvaller op de houtprijs en onze goedkope verf van gisteren, dekt 

wel heel slecht. Hoop dat morgen de vaart er weer in zit. Wel positief is dat we ontdekt 

hebben dat de lokale bouwmaterialen handel over 7 stellingkasten beschikt die we erg goed 

zouden kunnen gebruiken voor de bibliotheek, maar we weten nog niet of en voor hoeveel hij 

ze wil verkopen. 

 

Op dit moment zijn we bekaf en zitten opnieuw bij ons vertrouwde kampvuur en kijken 

opnieuw terug op een prachtige dag in Swartwater. 

 

 

Blijvende oproep: 
 

Mocht iemand ons nog willen steunen: echt iedere euro is welkom. Geld kan gestort worden 

op de rekening van Britt van Berkel, met IBAN NL98 RABO 0114 0168 44. We maken een 

stichting van BHZA, dus ook meelezende ondernemers kunnen belastingtechnisch gunstig 

schenken. We regelen dit echter pas als we weer in Nederland zijn. Voor nu zouden we willen 

vragen bij een voorgenomen schenking (groot of klein) ons te willen laten weten, liefst per 

sms (+31620562837) welk bedrag je schenkt. Ons internet is namelijk langzaam en we 

houden de begroting per dag bij en passen plannen aan op wat we hebben.  

 

Dank voor jullie aandacht en jullie leuke reacties!!! We keep on doing the good work . 

 

Namens Britt en alle mensen hier, veel Afrikaanse groeten van Jordie 

tel:0114%200168%2044

