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22 augustus – Onze laatste dag 
Opnieuw een heerlijke dag in Zuid-Afrika. Wat een ervaring en wat maken we veel mee. Het 

gaat lastig worden om los te laten, maar we hebben nog heel even tijd over. 

 

Vanmorgen weer een les gegeven aan de ukkies, al was het niet zo heel educatief. De 

juffrouw had gevraagd of wij wilden komen, want ze hadden wat gemaakt. Prachtige 

tekeningen en lieve teksten, echt heel schattig. Daarna hebben we met de groep tekeningen 

gemaakt, hartstikke leuk. Na de opstart ben ik naar buiten geglipt om nog wat andere dingen 

te regelen. Via Michel (nogmaals bedankt!) een versie te pakken gekregen van Typing Master 

Pro, een programma waarmee je kan leren blind te typen. Dat is zeer welkom. Ik wilde 

proberen of de code werkte, maar net de computer waarop die geïnstalleerd was, had de 

computerjuffrouw mee naar huis genomen, dus echt verder kwam ik daar niet mee vandaag. 

 

De ruiten waren gisteren weer niet bezorgd, omdat de ‘car broke’ was. Potverdikkie. Dat 

hadden we graag afgemaakt. In plaats daarvan uitleg gegeven hoe het in elkaar zat en we 

moeten er maar op vertrouwen dat het dan toch in orde komt. Ze hadden zelf iemand die 

handig is met ruiten plaatsen. Mooi.  

 

Dan veel tijd gestopt deze week in het vinden van een conciërge. De eerste optie ging niet 

door helaas, maar er was een alternatief in de vorm van een oudere man, Albert. De school 

werd heel enthousiast van deze optie, want het is een man die al veel dingen voor de school 

geregeld heeft, iemand die hard wil werken en niet te beroerd is soms ook vieze klusjes te 

doen. Vandaag hebben Edgar en ik uitgebreid met hem gesproken, samen met Peter, en er een 

goed gevoel aan overgehouden. Ook de condities (2 dagen per week, tegen vastgesteld 

salaris) waren prima. Mooi! Zojuist tijd besteed om met de school een soort van contract op te 

stellen, wat we morgen zullen tekenen, om alles wat we besproken hebben, toch ook vast te 

leggen. Welke intenties hebben we, wat spreken we concreet af rond de conciërge en wat 

spreken we af rond andere behoeftes? De school zit er heel constructief en realistisch in.  

 

Peter was ook bezig om de speeches nog uit te werken, zodat we die mee naar huis kunnen 

nemen. Hij gaat ons net zo goed missen, als wij hem gaan missen. En alle kinderen. Het 

knuffelen, de brede lachen, de kleine gesprekjes met de leerlingen, alles gaat gewoon door, 

iedere dag opnieuw. 

 

In de middag gaan we aan de slag met een andere missie: de muur met de handjes!!!! En dat 

is opnieuw een mooi projectje. We hebben knaloranje verf en een roller. We dekken de vloer 

af met plastic en dan komen alle kinderen van de school 1 voor 1 voorbij 

om hun hand oranje te laten rollen en vol trots op de muur te plaatsen. 

Voor we het weten is het een prachtig geheel en hebben we ook nog veel 

plezier. Een prachtige herinnering. Handen van ons allemaal, leraren, 

hulpverleners en kinderen, in dezelfde kleur, als eenheid, geen verschil 

tussen groot of klein, zwart of blank. Gegroepeerd rond de spreuk van 

Nelson Mandela “Education is the most important weapon you can use to 

change the world”. We hadden de handjes muur graag in de nieuwbouw 

gehad, maar dat lukt helaas niet. Hij staat nu in het lokaaltje van de 

oudste kinderen en alle kinderen hebben onthouden welk handje van hun 



is. 

 

De nieuwbouw gaat met kleine stapjes vooruit. Het plafond zit een stuk verder dicht en 

vandaag zijn er muren gestuct. Wij gaan het helaas niet af zien, maar er zit wel vooruitgang in 

en we hebben nog een fors bedrag aan arbeid achter de hand. Ook is vandaag veel tijd besteed 

aan het ‘Britt-sign’. De school wil heel graag een bord van ‘Britt helpt Zuid-Afrika’ op de 

nieuwbouw hebben en ze zetten alles op alles om dat bord klaar te hebben, voordat we gaan. 

Of het lukt weet ik niet, want zoals alles hier, is alles ingewikkelder en duurt langer dan dat 

we gewend zijn.  

 

Tussen de bedrijven door, lange en goede gesprekken met de leraren. Ze zijn zo diep ontroerd 

en dankbaar voor wat we doen en hebben heel goed in hun oren geknoopt dat de bal nu bij 

hun ligt. Ze hopen dat we snel terugkomen en dat ze ons dan kunnen verrassen. Als ze 10 % 

van hun voornemens realiseren, zouden we al super trots zijn.  

 

Klein dingetje nog dat we vandaag de telefoonnummers waar een groot whiteboard al jaren 

voor gebruikt werd, even in een excel gezet hebben en ze hebben laten zien hoe ze het kunnen 

aanvullen en aanpassen. Verbazing alom. Morgen wordt het whiteboard gewist en kunnen ze 

het gebruiken voor andere boodschappen. En zo realiseren we iedere dag opnieuw weer 

grotere en kleinere dingen. 

 

22 augustus: een laatste prachtdag in Swartwater 
Gisteren nog lang doorgewerkt om alles af te werken, wat we wilden afwerken en vanmorgen 

vroeger dan normaal naar school toe. Vrijdag is hier altijd een kortere dag, omdat veel 

kinderen en leraren die de hele week op school blijven, naar huis gaan en vaak lange reizen 

voor de boeg hebben. 

 

Britt en ik gaan nog in drie groepen langs, twee voor een les en eentje vooral 

voor de gezelligheid. We starten met een groep waar we nog niet lang 

geweest waren (het zijn er ook zoveel!!) en gaan aan de slag met een 9 meter 

lange tekening. Als dat eenmaal loopt, glip ik de klas uit en ga met Peter aan 

de slag om de laatste dingen door te nemen en heb nog een paar verrassingen 

voor hem in petto. 

 

We starten met het contract wat ik gisteravond opgesteld heb, maken hele concrete afspraken 

over de conciërge, maar hebben ook een mogelijkheid voor ze gemaakt met een formulier 

waarin ze extra aanvragen kunnen doen, zolang ze in lijn zijn met de intenties (hulp ter 

verbetering kwaliteit onderwijs en/of directe omgeving met een gezonde balans tussen wat wij 

doen en wat zij doen, zodat ze op lange termijn ons niet meer nodig hebben).  

 

Dan lopen we een document door met alle onderwerpen waar we over gesproken hebben: 

computers, instructieboeken, verven, adressen, winkels waar ze zaken vandaan kunnen halen 

enz enz. Een verrassing was de grote hoeveelheid boeken die we voor ze meegenomen 

hebben. Die hadden we graag in de kasten in de bibliotheek gezet, maar zowel de bibliotheek 

als de kasten zijn niet af. De kasten is een van de meest jammere open punten die we niet 

gereed gekregen hebben. Morgenvroeg gaan we nog een laatste keer proberen contact te 

maken met de man die ze kan maken. Als ik ze het typ-programma laat zien (het is gelukt!) 

springen ze een figuurlijk gat in de lucht. Op hun computer heb ik nog een selectie gezet van 



foto’s van de afgelopen weken, waar ze super blij mee zijn. En zo handelen we alles 1 voor 1 

af. 

 

Dan duiken Britt en ik grade 10/11 in, vrij oude kinderen om nog een Nederlandse kennisquiz 

te doen en een reken-bingo. Met prijzen wederom. Vandaag was het sowieso weggeef dag, 

want alle laatste dingen zijn uitgedeeld. Aansluitend gaan we nog bij de hele kleintjes langs 

om ze de bellenblaas en de laatste loomarmbandjes te geven en nog een paar ballonnen te 

blazen. De paar knuffelbeesten die we meegenomen hadden, zijn het meest populair, bij –

verbaas je niet- de grotere jongens en vinden gretig eigenaren. Er worden nog foto’s gemaakt 

en knuffels uitgedeeld. 

 

De bouw schiet vandaag lekker op, het stucen van de muren is bijna klaar en ook het 

voorportaal krijgt vorm. Daarnaast worden de eerste voorbereidingen getroffen om de 

electriciteit aan te sluiten. 

 

Het moment van echt afscheid nemen, nadert nu echt heel rap, 

maar niet voordat ze ons vol trots het bord laten zien dat ze 

gemaakt hebben. Ze hebben er vannacht tot half 1 aan 

gewerkt en het was nog niet helemaal droog. Het is een bord 

op metaal, waarop ze ‘Britt Helpt South-Africa’ hebben 

geschilderd, de datum en een baobab-tree, waar aan de 

linkerzijde en rechterzijde onder wakend oog van de 

kunstenaar de linker- en rechterhand van Britt komt te staan in 

de kleur van de tree.  

 

Voordat we echt vertrekken worden we nog eenmaal getrakteerd op een prive-concert met die 

prachtige liederen. Er zit een meid bij die zo belachelijk goed kan zingen, dat je ze een beurs 

zou willen aanbieden. We hebben allemaal vochtige ogen en ook bij de kinderen bungelen er 

her en der dikke tranen over wangen. Dit gevoel kan ik niet overbrengen, maar uiteindelijk 

sluiten we onze deur en met heel veel wuivende handjes verlaten we dan voorlopig voor de 

laatste keer het schoolterrein en haar fijne mensen. 

 

De middag besteden we aan afhandelen van de adminstratie en een nieuwe poging om de 

kasten nog te regelen. We zitten mooi op lijn met budget en hebben nog ruimte om contact te 

onderhouden en de laatste zaken af te handelen. Verder hebben we een open lijn met het 

vandaag getekende contract waarmee we komende periode contact houden en zullen we 

evalueren hoe het loopt met de concierge. 

 

 

Een ding is zeker: niet alleen de school, maar ook wijzelf zijn veranderd. Dit is de fijnste 

vakantie die we in ons leven ooit gehad hebben. Erg weinig toeristische dingen gedaan, maar 

het is zo echt en voelt zo goed, dat we dankbaar zijn voor alles wat we meemaken en thuis 

nog heel ver weg is van deze heerlijke omgeving met haar hartelijke mensen. De realiteit is 

dat we morgenavond in het vliegtuig stappen, zondag rond de middag thuis zullen zijn en 

maandagochtend 08.00u de eerste vergadering weer op de agenda staat. 

 

Veel kinderen hebben whats-app en Britt heeft druk contact met ze. Ook verschillende 

kinderen kunnen op facebook en willen vrienden worden. Met school zullen we nauw in 

contact blijven. 

 



We gaan naar huis nu, maar the story will be continued. 

 

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


