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8 t/m 10 augustus – Bouwwerkzaamheden 
Het is ongelofelijk wat er in een paar dagen tijd gebeurd is. De aannemer heeft 22 man in 

dienst en die zijn in het weekend allemaal op het school project gezet. Veel arbeiders komen 

van heinde en verre, werken lange periodes achter elkaar door om dan voor een week ofzo 

terug te reizen naar hun huizen. Doorwerken in het weekend is dan ook niet ongebruikelijk.  

 

En dat bleek. Terwijl Edgar, Britt en ik in Botswana zaten, is er fors doorgewerkt. Paul heeft 

nog een hele dag geholpen samen met personeel van de lodge van Rex en Natascha om 

voldoende zand aan te dragen. Dat was nog wel een dingetje, want ze werden tot twee keer 

toe door een ambtenaar van de regering op de vingers getikt dat ze geen zand mochten 

scheppen. Omgekeerde wereld natuurlijk. De regering kijkt niet om naar een school, maar als 

er dan hulp komt mag er ook geen gebruik gemaakt worden van zand wat werkelijk niemand 

hier zal missen omdat er meer dan genoeg van is. Uiteindelijk toch het werk voort kunnen 

zetten na enige dialoog. 

 

Daarnaast heeft Rex het vlees van een wrattenzwijn uit zijn eigen game-reservaat aan de 

aannemer geschonken. Dat helpt ook om de vaart erin te houden. Daar kun je van vinden wat 

je wilt, maar de wetten van dit land werken anders en het helpt om die wetten te volgen. 

Edgar heeft het beest mogen bejagen, wat natuurlijk ook een bijzondere ervaring was.  

 

Al met al was de bouw zover gevorderd dat het hoogste punt qua stenen bijna bereikt is!! Dat 

is echt super. Het is prachtig om te zien hoe hard er gewerkt werd. Wel met andere normen. 

Waar wij doordrongen zijn van allerlei Arbo-regels, is het toch interessant te zien hoe snel en 

makkelijk het werk gaat zonder die regels ;-). Bakstenen worden bijvoorbeeld 1 voor 1 naar 

boven gegooid en keurig opgevangen door degene die daar staat te metselen. Een treintje dus, 

en dat werkt als een speer. De arbeiders verdienen rond de 12 euro per dag, wat voor 

Afrikaanse begrippen helemaal niet slecht is.  

 

Er is een uitgebreide dialoog tussen Edgar, Rex en Joseph over hoe het dak eruit moet komen 

te zien. Dat is nog wel ingewikkeld. We overwegen golfplaten te gebruiken van een aftands 

gebouw wat verderop staat. Dat maakt de bouw goedkoper en zijn nog prima bruikbaar. Ook 

is er een discussie of en in hoeverre het dak afgewerkt moet worden. Het is natuurlijk wel het 

beste, maar het kost ook veel geld. En geld hebben we niet ongelimiteerd. Dus we moeten 

keuzes maken. 

 

De bouw samen met de kopieermachine en nieuwe laptops slokt zo’n 80% van het actiegeld 

op zoals we het nu kunnen inschatten. En er zijn nog zoveel meer projecten en dingen die we 

zouden willen oppakken. Het sanitair is er daar 1 van. We gaan kijken of we het water 

stromend krijgen, zonder meteen hele nieuwe leidingen aan te leggen. En bij de douches zou 

warm water fijn zijn, al maakt daar maar een beperkt aantal kinderen gebruik van. Dan zijn er 

nog twee lokalen die zo belabberd gescheiden zijn met kartonnen dozen, dat eigenlijk beide 

lokalen nauwelijks functioneren. Daar zou een muurtje echt een uitkomst zijn. Dan zullen we 

nog geld besteden aan het opknappen van meubilair zodat het weer bruikbaar wordt. En we 

willen verf kopen om alles er ook visueel weer anders uit te laten zien. En dat nog los van de 

kleinere dingen die we willen kopen, ingrediënten voor pannenkoeken, een volleybal, 

instructieboeken MS Office enz. De wensenlijst blijft zich vullen met goede plannen. 



Gelukkig vallen er ook dingen af. Lesmateriaal en electronica is er voldoende, daar focussen 

we ons op instructie. Er is ook al een volleybalnet wat we neerzetten en zullen aanvullen met 

een bal. En zo zijn er meer dingetjes die niet hoeven. 

 

Op zondag overhandigt Britt vol trots de eerste 18.000 Zuid-Afrikaanse Rand aan de 

aannemer. We leggen het netjes vast op een verklaring en op een foto en hij lacht breed. Het 

is een prima kerel die zijn bouw voor Afrikaanse begrippen bijzonder goed onder controle 

heeft. 

 

Een andere verrassing is het lerarenhok. Ik had al geschreven hoe verbazingwekkend veel 

spullen er in lagen, maar er was ook heel veel bende. Mappen, ordners, stapels los papier en 

echt ongeordend. De kasten puilen uit, maar zouden tegelijkertijd beter gebruikt kunnen 

worden. Wij hebben Peter daar op aangesproken. Aangesproken dat hij ons goed kan helpen, 

dat we het niet alleen kunnen, maar het samen moeten doen. Dat het heel fijn zou zijn als hij 

samen met de leraren zou uitzoeken wat bewaard moet blijven en wat weg kan. Hij belooft 

het te doen, maar er is toch enige scepsis aan onze zijde. Des te groter was de verrassing dat 

ze echt super hard gewerkt hebben en 80% weggegooid of geordend hebben. En of het nu is 

om ons te pleasen, of dat we ze ook echt iets bijgebracht hebben, is de vraag, maar we gaan 

wel met sprongen voorwaarts. We complimenteren ze uitgebreid en daar stralen zij weer van. 

 

Maandag 11 augustus 
Een nieuwe dag breekt aan. Vandaag gaan Jikke en Britt de eerste les samen geven. Grade  5 

en 6 om mee te starten, dat zijn nog vrij kleine kinderen die weinig tot geen Engels spreken. 

Ze gaan aan de slag met het schrijven van een Engelse brief. Maar niet voordat eerst het 

klaslokaal een beetje opgeruimd is. De kinderen hangen aan de lippen van beide dames en het 

duurt niet lang voor ze ijverig zitten te schrijven. Het resultaat mag er wezen. Daarna worden 

er tekeningen gemaakt. Het lijkt alsof de kinderen nooit geleerd hebben een geheel te tekenen, 

dus er ontstaan allerlei losse dingen op de grote vellen. We hebben stickervellen mee 

genomen en die belanden royaal op de tekeningen. Ze zijn dol op foto’s, ze willen er allemaal 

op en trekken vaak gekke bekken. Of ze stoppen met lachen precies als je klikt, opeens 

bloedserieus. 

 

Terwijl de les met de kleintjes duurt, duik ik de kleinste klas met de grootste kinderen in en ga 

met ze in gesprek over ‘Dream, Dare, Do’. Ik leg ze het verschil uit op een tijdlijn (verleden, 

nu, toekomst) en praat met ze over ‘Change happens in the here and now and starts with I”. 

Met simpele voorbeelden maak ik in dialoog mijn punt. Probeer ze bewustzijn bij te brengen 

dat ze zelf meer kunnen bereiken dan ze zelf voor mogelijk houden. Door iedere dag zelf een 

stapje te nemen. En dat ze daarmee hun toekomst zullen veranderen. Dat bidden prima is en 

donaties een zegen, maar dat je niet mag verwachten dat een ander alles voor je regelt. Dat je 

het uit jezelf moet leren halen. Ook al is dat vaak moeilijk. Het voorbeeld van Britt spreekt 

aan, maar ik gebruik ook andere voorbeelden zo dicht mogelijk bij hun eigen belevingswereld. 

Ik probeer ze aan het denken te zetten en ze delen op hun gegeven moment hun dromen met 

elkaar. Hun dromen gaan zonder uitzondering over wat ze willen worden. En ze vertellen ook 

waarom. En dat zijn geen onrealistische zaken. Beroepen als een verpleegster, om mensen 

beter te maken. Een social worker om problemen in de community op te lossen. Een 

politieagent ‘to stop crime’. Een fysiotherapeut om mensen te helpen. Een civil engineer to fix 

damage on the roads (de weg zitten bomvol met putholes). Een leraar om kinderen te 

onderwijzen. En ga nog maar even door. Het is fantastisch om kinderen hun dromen te laten 

uitspreken en delen. Ze leren dingen van elkaar die ze nog niet wisten. Ze lachen. Maar ik 



probeer ze ook zover te krijgen dat ze elkaar kunnen helpen en kleine dingen te formuleren 

die ze vandaag kunnen doen. En zo komt het dat de dame die verpleegster wil worden, zich 

gaat ontfermen over de medical supplies van de school. Ze lacht van oor tot oor bij dat idee. 

Terwijl de medical supplies die er zijn nu achteloos in een kast liggen. Oké, het moet nog 

gebeuren, maar het begin is er. Het zal maar een druppeltje zijn op een gloeiende plaat, maar 

ik geloof echt dat het een beetje helpt. 

 

Ondertussen gaat de bouw door. Vandaag ‘maar’ met zes man en de aannemer is er niet de 

hele tijd bij, dus het tempo is beduidend minder dan gisteren. Maar we gaan wel vooruit, 

zienderogen. We gebruiken tijd om verder te inventariseren wat kan en wat niet. En gaan nog 

maar eens langs bij Joep, de lokale winkel die bouwmaterialen levert en krijgen nog extra 

korting. De hulp van Rex en Natascha is onmisbaar. Zonder hen waren we niet zover 

gekomen. En Paul schept opnieuw honderden scheppen rood zand uit de bermen samen met 

de zwarte mannen, om maar te zorgen dat de bouw doorgaat.  

 

De dag sluiten we om 15.00u af met een voetbalwedstrijd. We worden genadeloos afgemaakt, 

maar er is een hoop lol. Er is een heuse scheidsrechter en er wordt hard gerend. Op een 

gegeven moment staan er 32 man in het veld. Het doet er allemaal niet toe. Het verbindt en 

het is leuk. Beetje jammer dat ik zelf met een dik been van het veld af moet strompelen door 

een schop die tegen mijn scheenbeen belandde i.p.v. tegen een bal. Nou ja, dikke pech, het 

geneest wel weer. Edgar laat zich van zijn beste kant zien met vele sprintjes. Paul houdt 

vanalles tegen met zijn lengte. Rex is zo fanatiek als het maar zijn kan. Britt, Jikke en ik doen 

vooral ons best, maar hebben andere talenten ;-). Degene die iedereen weet te verrassen is de 

Engelse hulp van Zazoe, de kleine blonde Emma die gewoon overal is en alle ballen weet te 

stoppen. Nadat het voetbal is afgelopen worden we getrakteerd op acrobatische stunts van een 

aantal van de jongens.  

 

Na de voetbalwedstrijd neemt een van de kinderen ons mee naar de kostschool, daar waar we 

eerder niet echt mochten komen. Ze laten hun slaapgedeelte zien, douches en wc’s. Het is 

allesbehalve lux, maar echt tegenvallen doet het niet. Er staan bedden met matrassen en 

beddegoed. Ze slapen met 2 kinderen in 1 bed, ze zijn zelf tevreden. De douches en wc’s zijn 

primitief, maar redelijk oké, al ontbreekt het aan warm water. Het is minder slecht als we 

gedacht hadden.  

 

We beginnen iets minder een vreemde verschijning te worden, maar ze raken gewend aan die 

gekke Nederlanders die de hele dag op de school zijn en allerlei dingen met ze ondernemen. 

We kijken opnieuw terug op een fantastische dag in Swartwater. Morgen gaan Jikke en Britt 

verder met de lessen en om 15.00u zullen Paul en Jordie de eerste computerles aan de leraren 

gaan geven. Dat begint op het niveau ‘how to connect’ en ‘which program do I need to do 

what’. Het is fantastisch hier en we zijn nog lang niet klaar.  

 

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 . 

tel:0114%200168%2044


 

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


