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15 augustus – Verven & Volleybal 
Goedkoop = duurkoop. Dat weten we eigenlijk allemaal best. De goedkope verf had een 

teleurstellend resultaat. We zijn wel een beetje klaar met het verven. Toch kopen we een 

nieuwe emmer verf die veel duurder is, maar de 

dekkingsgraad is een wereld van verschil. Wel twijfelen we of 

het de meest effectieve steun is. Nee, we weten eigenlijk dat 

het niet zo is. We maken drie lokalen goed af en laten het daar 

voorlopig bij. Wat wel heel mooi is zijn de twee tekeningen 

die nu op de witte muren prijken met beesten en voor het 

lokaal van de oudste kinderen kiezen we voor een heel 

toepasselijke spreuk: ‘Education is the most powerful weapon 

which you can use to change the world. – Nelson Mandela’.  

 

Los van het schilderen praten we veel met de leraren 

en is er ook veel interactie met de kinderen van alle 

leeftijden. De gesprekken worden diepgaander van 

aard. Erg positief is dat we gisteren een gesprek met 

de leraren aangegaan zijn, of het zinnig is om meer te 

investeren in ‘stenen’ of in de kwaliteit van het 

onderwijs. We hebben ze deelgenoot gemaakt van 

keuzes die we moeten maken. Gisteravond hebben ze 

daar onderling een aparte vergadering over belegd en 

ze kiezen heel duidelijk voor het laatste. Dat is een mooi stap voorwaarts! We weten nog niet 

hoe, maar het is in ieder geval een gezamenlijke dialoog. Ze beseffen dat het niet 

vanzelfsprekend is dat we door kunnen gaan met de hulp. Maar we zijn aan het kijken wat we 

samen kunnen bereiken.  

 

Ook is er een gedragsverandering merkbaar bij de leerlingen, dat geven 

de leraren ons terug, maar zien we ook zelf. Waar voor onze komst er 

weinig activiteit was, zijn de leerlingen nu de hele dag ijverig. Ze 

willen ons graag helpen en zijn zelf ook aan het opruimen als we niet 

kijken. Leraren geven ook het goede voorbeeld. Zo heeft Peter, de 

hoofdleraar afgelopen zaterdag zelf het mannengedeelte van de toiletten 

schoongemaakt. Dat moet geen fijne klus geweest zijn. Vandaag werd 

afval verzameld en verbrand en een andere klas werd spontaan 

uitgesopt en de vloer geboend. Het schilderen doen we ook samen, een 

van de jongens vertelt vol trots dat hij uitgekozen was om ons te helpen 

en dat hij heel erg zijn best zou doen. De kleinste kinderen laten zien 

hoe goed ze kunnen hoepelen en touwtje springen en ze willen allemaal continu op de foto. 

 

De bouw zit ook weer meer vaart in. De vloer in het rechterlokaal ligt er inmiddels in en het 

hout is gearriveerd. Ook zijn ze begonnen met het helemaal verwijderen van de kapotte ruiten. 

De nieuwe ruiten zijn besteld (helaas geen korting gekregen van de baas van de baas) en 

morgenochtend is alles klaar. Als het goed is. Dat wordt een nieuwe rit om het op te halen. 

Ook het hout dat benodigd is voor het plafond is vandaag gearriveerd. Het klinkt simpel, maar 

het komt allemaal van heinde en verre en is verre van simpel. De stellingkasten kunnen we 



helaas niet overnemen van de lokale bouwmaterialenhandel. 

Dat is erg jammer, want hadden we goed kunnen gebruiken. 

Daar moeten we iets nieuws op verzinnen. Ook 

onderhoudsmiddel voor de sceptic tanks is niet te krijgen hier, 

dus dat maakt onderhoud ook lastig. 

 

Erg positief is dat er vandaag opeens 2 blanken op de school 

rondliepen. Dat kwam door de uitnodigingen die voor maandag verstuurd zijn. Het wordt echt 

een hele happening. Het oefenen met zingen en dansen gaat de hele dag door en er zijn veel 

speeches, waaronder de keynote van Britt waar iedereen naar uitkijkt. 

 

Maar eerst terug naar de blanke school. In Swartwater zit niet alleen de zwarte 

plattelandschool, maar ook een witte school. Beiden hebben dezelfde streekfunctie, waar 

kinderen van heinde en verre (tot honderden kilometers aan toe) naar toe komen. Officieel 

zijn er natuurlijk geen zwarte en witte scholen meer, want de apartheid is afgeschaft. Maar in 

de praktijk heeft dat weinig veranderd. Op de witte school wordt in het Afrikaans lesgegeven 

en dat spreken zwarte kinderen niet. Die spreken SeSuthu en SePedi, wat de spreektaal is op 

de zwarte school. Dat spreken witte kinderen niet. En dus is de zwarte school 100% zwart en 

de witte school 100% wit. Of de witte school ondanks dat het een streekschool wel meer 

overheidssteun krijgt, is mij niet geheel duidelijk. Maar de witte school ontvangt in ieder 

geval veel en veel meer steun van ouders die dat zich ook kunnen veroorloven. Zowel in geld 

als in fysieke hulp. De witte school trekt zich normaliter weinig tot niets aan van de zwarte 

school, maar ze waren vandaag dan toch nieuwsgierig geworden en waren ter plekke. 

Vervolgens hebben ze toegezegd om de zwarte school te gaan steunen. Hoe dat precies vorm 

krijgt, weten we nog niet, maar het signaal stemt optimistisch. Weer een druppeltje op de 

gloeiende plaat toegevoegd.  

 

Voor de beeldvorming: Swartwater is echt maar een 

ieniemienie plaatsje. Geen enkele weg is verhard. Er zit een 

militaire basis en een bedrijf van de energiecentrale. Verder is 

er een benzinepomp, een liquor store, een handel met 

bouwmateriaal, de schooltjes dus (allebei met eigen kostschool) 

en een handjevol huizen verspreid. Plus een van de grootste 

Baobab bomen van heel Afrika. De eerstvolgende stad van 

formaat ligt op 130 km en de volgende op 250 km. Tussen deze steden ligt een verharde weg, 

al zit die vol met gaten. Als je van deze verharde weg afgaat, kom je op een kleine zandpaden 

uit. 

 

De dag eindigen we met een mooi partijtje 

volleybal. Het nieuwe net vandaag goed 

gespannen en twee volleybals gedoneerd. Met het 

sporten houden we ons veel beter staande dan met 

het voetbal. Overigens mijn been nog steeds bont 

en blauw van het voetbal, haha. Sporten met ze is 

sowieso een feest. Er zit continue muziek en 

gelach in de jongens. Na afloop volgen 

omhelzingen en gelach.  



Het verhaal van Britt in een notendop 
Niet iedereen die de nieuwsbrief krijgt, heeft het voortraject van twee jaar meegekregen van 

Britt. In een notendop volgt het hieronder. Als we terug zijn, zullen we alles vastleggen van A 

tm Z inclusief foto materiaal en er een boek van maken. Dit boek zullen we schenken aan de 

school, maar is leuk voor eenieder om te lezen. Het is een bijzonder verhaal. 

 

Wij hebben altijd veel gereisd met Britt en veel gepraat over hoe goed wij het hebben en dat 

dat niet vanzelfsprekend is. Er nooit een punt van gemaakt, maar haar wel bewustzijn mee 

gegeven. In 2008, toen Britt bijna 10 was, waren we de eerste keer in Afrika en in 2012 voor 

de tweede keer. We hebben toen o.a. een townshiptour gedaan in Knysna (Cape) en toen 

besefte Britt zich dat echt niet iedereen het even goed heeft als wij en wilde Afrika helpen. In 

eerste instantie waren wij wat sceptisch, want op vakantie kunnen voornemens groots zijn, 

maar dat betekent niet dat thuis dit ook hoog in de prioriteitenlijst blijft staan tussen 

vriendinnen, hockey, dansmariekes, school en alles andere dingen die meisjes interessant 

vinden op haar leeftijd. Maar Britt heeft doorgezet en is talloze grote en kleine acties gaan 

doen in ongeveer iedere minuut van haar vrije tijd om geld in te zamelen: appelflappen 

bakken, auto’s wassen, cupcakes, boekenacties, loterijen enz enz.  

 

In het eerste jaar lag de focus vooral op het zelf uitvoeren van al die talloze acties, in het 

tweede jaar is ze meer energie gaan steken in het vertellen en verspreiden van haar verhaal. 

Ze heeft in talloze gezelschappen presentaties gegeven, waaronder bij het bestuur van haar 

school. Dit resulteerde in het feit dat met kerst 2013 haar hele school zich ingezet heeft om 

geld voor in te zamelen. Maar ook in veel kleine gezelschappen en online heeft ze mensen 

bereikt, aangezet tot denken en geïnspireerd. 

 

Ze had in haar hoofd het voornemen om 1.000 euro te verzamelen in 2 jaar tijd, een 

ongelofelijk bedrag voor iemand die een paar euro zakgeld per maand krijgt. Na 1 jaar had ze 

ruim 500 euro bij elkaar, eind 2013 was dat vertienvoudigd en uiteindelijk zijn we met ruim 

10.000 euro richting Afrika gegaan.  

 

Al die tijd hebben wij haar op de achtergrond gesteund met tijd, geld en energie om het 

mogelijk te maken, maar nooit meer dan 49%. Het is Britt haar project en dat is het ook 

gebleven. 

 

We hebben zoveel mensen met het verhaal bereikt dat we ook mensen ontmoet hebben, die 

we anders nooit hadden leren kennen, waaronder Paul en Jikke die nu samen met ons hier zijn.  

 

Gedurende de afgelopen twee jaar hebben we heel lang gezocht voor we bij een goed doel 

uitgekomen zijn, wat geschikt was. We wilden niet ergens opgaan in de massa, dus zochten 

een plek waar we echt het verschil konden maken. Maar we moesten ook ergens 

ondersteuning ter plekke krijgen in de voorbereiding en borging van het werk. Na een lange 

zoektocht kwamen we in contact met Rex en Natascha van Zazoe. Dat is wat we doorgezet 

hebben. En dat is waar we nu zijn.  

 

Het is al met al een bijzonder verhaal over hoe je het verschil kan maken en met focus en 

doorzettingsvermogen in staat bent tot veel meer dan je voor mogelijk houdt, ongeacht waar 

je vandaan komt of hoe oud je bent.  

 

(Op www.prezi.com is haar verhaal ook te vinden, ik heb nu de goede link niet, maar als je bij 

‘explore’ Britt Helpt Zuid-Afrika intikt, dan vind je hem. Je kan ook een mail sturen naar mijn 

http://www.prezi.com/


zakelijk adres (jordie@forte-solutions.nl). Mijn out-of-office staat er op met de goede link 

erin ;-)). 

 

Afgelopen weekend 
Hebben we niet veel gedaan aan school, maar even genoten van vakantiedingen. Het is 

tenslotte ook onze vakantie na weer een jaar hard werken. Het glas is helaas pas woensdag 

gereed. Verder zijn we wel even op de bouw geweest en heeft Britt een speech voorbereid van 

2,5 A4 voor het feest morgen. Morgen is de laatste dag van Jikke en Paul alweer. Staat een les 

op het programma, we gaan zo’n 160 pannenkoeken maken, heel veel ballonnen blazen en 

dan zien we een bijzondere bijeenkomst tegenmoet.  

Dankjewel en blijvende oproep: 
Super welke extra donaties er totaal binnen zijn gekomen afgelopen dagen uit vele hoeken! 

Totaal goed voor 790 euro boven het bedrag dat we bij ons hadden toen we naar Afrika 

vertrokken. Toch blijven we onze oproep gestand houden: echt iedere euro is welkom en goed 

besteed. 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) of mail 

(vanberkel777@gmail.com) 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 
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