
16	  t/m	  18	  augustus	  –	  Kruger	  van	  uiterst	  zuid	  tot	  uiterst	  noord	  
De	  donkere	  therapeut	  die	  volgens	  de	  blanke	  hotelmeneer	  niet	  bestond	  heeft	  wonderen	  verricht	  met	  
Ed	  zijn	  rug.	  Hij	  is	  zienderogen	  opgeknapt	  en	  we	  kunnen	  allemaal	  veel	  meer	  genieten	  van	  de	  vakantie	  
dan	  daarvoor.	  

Ons	  Kruger	  avontuur	  houdt	  nog	  3	  volle	  dagen	  aan.	  De	  hele	  big	  5	  krijgen	  we	  niet	  meer	  gespot,	  maar	  
het	  Kruger	  heeft	  zoveel	  meer	  in	  petto	  dan	  alleen	  de	  big	  5.	  

We	  vermaken	  ons	  met	  eekhoorns	  die	  ons	  met	  hun	  kraaloogjes	  aanstaren.	  We	  huiveren	  bij	  de	  
glimmende	  schubben	  van	  de	  krokodillen	  die	  in	  bijna	  iedere	  rivierbedding	  liggen.	  We	  lachen	  om	  de	  
capriolen	  die	  de	  apen	  uithalen.	  We	  genieten	  van	  een	  vogel	  die	  in	  de	  neus	  van	  een	  buffel	  aan	  het	  
pulken	  is.	  Zelfs	  de	  duizendste	  impala	  die	  voorbij	  komt	  vinden	  we	  een	  prachtige	  gracieuze	  bok	  die	  zo	  
hoog	  kan	  springen	  uit	  het	  niets.	  We	  ontwaren	  zeldzamere	  bokken	  als	  hartebeesten,	  duikers,	  
grijsbokje,	  bosbokje,	  steenbokje,	  wildebeesten	  en	  nyala’s.	  Nog	  nooit	  in	  ons	  leven	  zien	  we	  zulke	  
massale	  hoeveelheden	  waterbokken	  voorbij	  komen	  en	  ook	  de	  kudu	  is	  overal.	  We	  glimlachen	  om	  een	  
dwergmuishond	  met	  zijn	  nieuwsgierige	  kopje.	  We	  vragen	  ons	  af	  hoeveel	  hersenen	  er	  verstopt	  zitten	  
in	  de	  grote	  hompen	  nijlpaarden	  in	  het	  water.	  We	  vergapen	  ons	  aan	  vogels	  in	  de	  meest	  prachtige	  
kleuren,	  soorten	  en	  maten,	  waar	  we	  vaker	  de	  naam	  niet	  van	  kennen	  dan	  wel.	  We	  zien	  een	  
stekelvarken	  wat	  zich	  rot	  schrikt	  van	  ons	  en	  belachelijk	  hard	  kan	  rennen.	  Voor	  een	  stekelvarken	  dan.	  
Een	  schildpad	  die	  traag	  zijn	  ene	  voetje	  voor	  de	  andere	  zet.	  Twee	  gevlekte	  hyena’s	  die	  lekker	  liggen	  te	  
luilakken	  in	  de	  schaduw.	  Het	  houdt	  niet	  op.	  

	  

Ondertussen	  wisselt	  de	  vegetatie	  zich	  af	  in	  maar	  liefst	  20	  verschillende	  gebieden.	  Het	  ene	  moment	  
ruiden	  we	  door	  open	  ruige	  vlaktes	  waar	  wat	  lugubere	  botten	  in	  liggen.	  Deze	  worden	  afgewisseld	  
door	  velden	  met	  wuivend	  savannegras,	  waar	  we	  naar	  grote	  katten	  speuren.	  Het	  volgende	  moment	  
bevinden	  we	  ons	  in	  een	  loofbos	  wat	  bijna	  Europees	  aandoet.	  Dan	  weer	  rijden	  we	  door	  struikachtig	  

gewas	  waar	  telkens	  grote	  olifantenkonten	  boven	  uitsteken.	  We	  komen	  
op	  een	  plek	  waar	  een	  grote	  brand	  is.	  We	  vragen	  ons	  af	  of	  het	  
aangestoken	  is	  of	  niet.	  We	  weten	  het	  niet.	  Dan	  zien	  we	  weer	  prachtige	  
rotspartijen	  of	  volgen	  we	  kilometers	  lang	  een	  rivierbedding	  waarin	  je	  
altijd	  weer	  beloond	  wordt.	  Hoe	  langer	  je	  tuurt,	  hoe	  meer	  je	  ziet.	  Ruim	  
600	  kilometer	  leggen	  we	  af	  en	  telkens	  worden	  we	  weer	  getrakteerd	  op	  
iets	  nieuws.	  	  

	  



Tussen	  al	  deze	  kleine	  en	  grote	  verrassingen	  door	  zien	  we	  ook	  veel	  en	  vaak	  alles	  waar	  Afrika	  om	  
bekend	  is.	  Eindeloos	  veel	  zebra’s,	  vaak	  met	  kleintjes	  en	  soms	  een	  kreupele.	  Giraffen	  die	  de	  lastigste	  
bosjes	  uitzoeken	  met	  forse	  doorns	  maar	  daar	  met	  hun	  zwarte	  tongen	  de	  bladeren	  tussen	  uit	  

smikkelen.	  Honderden	  olifanten	  en	  buffels,	  in	  kleine	  en	  grote	  groepen,	  telkens	  opnieuw	  duiken	  ze	  
weer	  op.	  Onze	  route	  wordt	  geblokt	  door	  een	  olifant	  die	  hetzelfde	  pad	  wil	  kruisen	  als	  wij.	  Na	  een	  
kwartiertje	  gewacht	  te	  hebben	  in	  een	  patstelling	  geven	  we	  ons	  gewonnen.	  Olifanten	  zijn	  de	  baas	  
hier,	  niet	  wij.	  Met	  dank	  aan	  deze	  olifant	  zien	  we	  nogmaals	  drie	  prachtige	  vrouwtjesleeuwen	  die	  we	  
anders	  gemist	  hadden.	  	  

Mijn	  camera	  die	  ik	  voor	  mijn	  40e	  verjaardag	  gekregen	  heb,	  is	  ronduit	  
fantastisch.	  Ik	  maak	  mooiere	  foto’s	  dan	  ik	  ooit	  gedaan	  heb.	  Althans	  daar	  
mogen	  jullie	  uiteraard	  over	  oordelen,	  maar	  ben	  er	  zelf	  heel	  blij	  mee.	  Het	  is	  
geen	  eenvoudige	  camera,	  maar	  ik	  leer	  er	  iedere	  dag	  beter	  mee	  omgaan	  en	  
heb	  er	  veel	  plezier	  mee.	  ’s	  Avonds	  vallen	  we	  maximaal	  om	  9	  uur	  in	  slaap	  en	  
slapen	  veel	  langer	  dan	  thuis.	  

Na	  deze	  heerlijke	  Krugerdagen	  sluiten	  we	  af	  in	  een	  te	  mooi	  huis	  voor	  de	  
jungle,	  door	  een	  fout	  in	  de	  boeking.	  We	  zitten	  op	  een	  piepklein	  kampje,	  
kopen	  vlees	  en	  braaien	  een	  heerlijk	  maaltje	  bij	  elkaar.	  We	  genieten	  van	  een	  
glas	  wijn	  en	  van	  elkaar.	  

19	  augustus	  –	  van	  Kruger	  naar	  Swartwater	  
Nog	  eenmaal	  een	  korte	  rit	  door	  het	  Kruger	  om	  afscheid	  te	  nemen	  van	  zoveel	  moois.	  We	  hebben	  het	  
meest	  zuidelijke	  hek	  van	  Kruger	  gehad	  en	  verlaten	  het	  park	  via	  het	  meest	  noordelijke	  Pafurihek,	  een	  
netto	  afstand	  van	  437	  kilometer.	  Verder	  dus	  van	  Groningen	  naar	  Maastricht.	  	  

Dan	  volgt	  een	  lange	  route	  naar	  het	  ons	  vertrouwde	  niemandsland.	  We	  zijn	  de	  hele	  reis	  al	  vol	  van	  
onze	  terugkeer	  naar	  Boithuto.	  We	  spreken	  er	  veel	  over	  en	  telkens	  komen	  er	  plannen	  bij	  en	  worden	  
we	  realistischer	  en	  concreter.	  We	  hebben	  veel	  zin	  om	  terug	  te	  zijn	  op	  de	  school.	  Maar	  eerst	  weer	  
landen	  bij	  Rex	  en	  Natascha	  van	  Zazoe	  Xperience	  die	  ons	  altijd	  met	  raad,	  daad	  en	  hulp	  terzijde	  staan.	  
Een	  heerlijke	  plek	  om	  te	  blijven,	  waar	  we	  nog	  10	  nachten	  zullen	  doorbrengen.	  De	  reis	  verloopt	  vlot	  
en	  voor	  we	  het	  weten	  zijn	  we	  er	  weer.	  Het	  voelt	  meteen	  vertrouwd	  en	  brengen	  de	  eerste	  avond	  bij	  
de	  fireplace	  door.	  	  

20	  augustus	  –	  Boithuto	  –	  we	  are	  back	  
We	  worden	  wakker	  en	  zitten	  vroeg	  aan	  het	  ontbijt.	  We	  maken	  ons	  druk	  om	  het	  transport.	  De	  beste	  
quote	  die	  we	  binnen	  hebben	  gekregen	  is	  13.500	  ZAR.	  Dat	  is	  ZAR	  3.500	  minder	  dan	  de	  eerste,	  maar	  
naar	  onze	  zin	  nog	  steeds	  te	  veel.	  We	  kunnen	  het	  geld	  beter	  gebruiken.	  Gister	  hebben	  we	  geregeld	  
dat	  vandaag	  alles	  in	  ieder	  geval	  op	  1	  adres	  komt	  te	  staan	  in	  Johannesburg.	  Dat	  maakt	  het	  



eenvoudiger.	  En	  terwijl	  we	  zitten	  te	  brainstormen	  over	  opties,	  komt	  er	  een	  fantastische	  kans	  voorbij	  
met	  dank	  aan	  Rex.	  Wel	  een	  beetje	  riskant,	  maar	  de	  gok	  waard.	  Er	  komt	  een	  farmer	  uit	  de	  buurt,	  die	  
zelf	  op	  de	  Boithuto	  school	  gezeten	  heeft,	  hooi	  afleveren	  bij	  Zazoe.	  Later	  vandaag	  rijdt	  hij	  met	  een	  
lading	  uien	  naar	  Johannesburg	  en	  hij	  zou	  leeg	  terug	  rijden.	  We	  overleggen	  met	  zijn	  baas	  en	  hij	  gaat	  
akkoord	  onze	  lading	  retour	  te	  nemen.	  	  

Dit	  betekent	  wel	  dat	  we	  onze	  spullen	  moeten	  laten	  bezorgen	  bij	  een	  
van	  de	  drukste	  markthallen	  van	  Johannesburg	  in	  de	  aardappelen	  &	  uien	  
hal.	  En	  we	  hebben	  niemand	  ter	  plekke….	  Bovendien	  moeten	  er	  drie	  
ladingen	  bij	  elkaar	  komen.	  We	  bellen	  en	  mailen	  met	  iedereen	  en	  
proberen	  er	  alles	  aan	  te	  doen	  om	  te	  borgen	  dat	  ons	  kostbare	  vrachtje	  
mee	  terugkomt.	  Kosten……	  1.500	  ZAR	  voor	  transport!!!!	  Ruim	  100	  euro	  

ten	  opzichte	  van	  de	  eerste	  quote	  van	  ruim	  1.300	  euro.	  Het	  ondernemersbloed	  stroomt	  ook	  hier…	  Dit	  
is	  echt	  top!!	  We	  beloven	  de	  chauffeur	  een	  extra	  bedrag	  als	  hij	  onze	  lading	  meeneemt	  en	  we	  bellen	  
de	  dame	  van	  de	  playground	  die	  precies	  snapt	  waar	  we	  ons	  zorgen	  om	  maken	  en	  zij	  belooft	  iemand	  te	  
regelen	  die	  naar	  de	  markthal	  gaat,	  onze	  spullen	  verzamelt	  en	  borgt	  dat	  de	  spullen	  op	  de	  goede	  
vrachtwagen	  terecht	  komen.	  Meer	  kunnen	  we	  er	  echt	  niet	  aan	  doen,	  behalve	  wellicht	  een	  
schietgebedje.	  Morgen	  of	  uiterlijk	  overmorgen	  weten	  we	  het.	  	  

Dan	  gaan	  we	  terug	  naar	  Boithuto.	  Dit	  is	  Britt	  voor	  de	  eerste	  keer	  weer	  op	  weg	  naar	  school.	  De	  
leraren	  ontvangen	  ons	  hartelijk,	  vallen	  ons	  in	  de	  armen,	  zijn	  zo	  blij	  dat	  we	  terug	  zijn.	  We	  kijken	  om	  
ons	  heen	  en	  zijn	  positief	  verrast.	  We	  hadden	  ons	  toch	  voorbereid	  dat	  het	  
een	  beetje	  tegen	  zou	  vallen.	  Het	  is	  wel	  Afrika.	  Maar	  alles	  ziet	  er	  top	  uit.	  Ze	  
hebben	  ongetwijfeld	  opgeruimd	  omdat	  wij	  er	  nu	  zijn,	  maar	  alles	  is	  netjes.	  
Alle	  verfresten	  die	  achter	  gebleven	  zijn,	  zijn	  gebruikt	  om	  de	  school	  verder	  
op	  te	  knappen.	  Op	  allerlei	  muren	  staan	  handjes,	  afgeleid	  van	  de	  oranje	  
handjes	  bij	  de	  quote	  van	  Mandela	  ‘Eduction	  is	  the	  most	  powerfull	  weapon	  
to	  change	  the	  world’.	  	  

Ze	  hebben	  zelfs	  een	  tuintje	  aangelegd	  met	  bloemen	  om	  het	  nieuwe	  gebouw!	  Die	  vervolgens	  
opgegeten	  werden	  door	  de	  geiten…..	  En	  toen	  hebben	  ze	  opnieuw	  plantjes	  geplant.	  De	  kinderen	  zijn	  

weer	  even	  verlegen,	  zwaaien	  en	  lachen	  vanaf	  een	  afstand.	  Dat	  was	  de	  
vorige	  keer	  ook	  zo.	  Over	  1	  of	  2	  dagen	  zijn	  ze	  weer	  gewend	  aan	  die	  
gekke	  blanken	  die	  op	  hun	  schooltje	  rond	  lopen.	  Britt	  kennen	  ze	  
allemaal	  bij	  naam.	  Britt	  is	  hun	  engel,	  hun	  hoop	  op	  een	  betere	  
toekomst.	  En	  alle	  ramen	  die	  we	  vorig	  jaar	  vervangen	  hebben	  zijn	  (op	  
eentje	  na	  dan)	  nog	  heel.	  Dat	  is	  toch	  gaaf.	  Bijzonder	  voor	  Afrika.	  	  

Nog	  meer	  positieve	  verrassingen.	  De	  schoolbus	  rijdt	  inmiddels,	  heeft	  een	  chauffeur	  en	  wordt	  
onderhouden.	  Door	  de	  regering!	  Wel	  is	  er	  hard	  een	  shelter	  nodig,	  want	  hij	  kan	  niet	  blijven	  staan	  
waar	  hij	  altijd	  gestaan	  heeft.	  Maar	  dat	  is	  een	  fractie	  van	  de	  begrote	  kosten.	  



En	  dan	  de	  proof-‐of-‐the-‐pudding.	  We	  hadden	  een	  onderhoudsbudget	  
achter	  gelaten	  waar	  ze	  verantwoording	  over	  af	  moesten	  leggen	  en	  dat	  
hebben	  ze	  super	  goed	  besteed!	  De	  tussenwand	  waar	  we	  vaak	  over	  
gesproken	  hebben	  is	  al	  opgelost.	  Goed	  en	  goedkoop.	  Ze	  hebben	  allerlei	  
kleine	  reparaties	  uitgevoerd	  en	  alles	  keurig	  opgeschreven.	  Wat	  
ontzettend	  fijn	  dat	  dit	  goed	  gaat.	  Peter,	  de	  	  hoofdleraar,	  is	  bang	  ons	  teleur	  te	  stellen,	  wil	  ieder	  twee	  
cent	  achter	  de	  komma	  toelichten	  en	  doet	  dat	  uiterst	  zorgvuldig.	  Dat	  is	  toch	  top.	  En	  ze	  hebben	  zelfs	  
heel	  voorzichtig	  een	  nieuwe	  lijst	  gemaakt	  met	  wensen.	  Dat	  is	  precies	  wat	  ons	  vorig	  jaar	  een	  week	  
kostte.	  Dat	  ze	  niet	  overal	  ja	  op	  knikken	  omdat	  wij	  plannen	  maken,	  maar	  dat	  ze	  zelf	  aangeven	  waar	  ze	  
het	  meest	  mee	  geholpen	  zijn.	  

Dan	  de	  eer	  aan	  Britt	  om	  te	  vertellen	  wat	  we	  al	  gedaan	  hebben.	  Als	  ze	  
vertelt	  dat	  we	  16	  kasten	  voor	  ze	  hebben	  (die	  ook	  op	  hun	  eigen	  lijst	  
stond)	  barsten	  ze	  in	  juichen	  uit.	  Ze	  geloven	  hun	  oren	  bijna	  niet	  als	  we	  
vertellen	  dat	  we	  een	  speeltuin	  hebben.	  Super	  blij	  met	  de	  educatieve	  
materialen	  en	  als	  ze	  horen	  van	  de	  krijtborden	  gaan	  ze	  uit	  hun	  dak.	  

We	  blijven	  de	  eerste	  keer	  een	  kleine	  twee	  uur	  en	  onze	  hoofden	  duizelen.	  Bijna	  vergeten	  weer	  
hoeveel	  er	  nog	  broodnodig	  is.	  We	  willen	  dit	  jaar	  de	  eenmalige	  investeringen	  afmaken	  om	  over	  te	  
gaan	  naar	  duurzame	  hulp,	  maar	  het	  wordt	  nog	  een	  uitdaging	  om	  dat	  waar	  te	  maken.	  We	  waren	  vol	  
overtuiging	  dat	  we	  dit	  jaar	  meer	  geld	  dan	  tijd	  hadden,	  maar	  na	  ons	  eerste	  bezoekje	  beginnen	  we	  te	  
twijfelen.	  

Vorig	  jaar	  hebben	  ze	  de	  kostschool	  een	  beetje	  verborgen	  
gehouden,	  waarschijnlijk	  uit	  schaamte.	  Dit	  keer	  laten	  ze	  hem	  ons	  
zien.	  We	  schrikken	  ons	  rot	  van	  het	  sanitair	  en	  slaapplekken.	  Het	  is	  
slechter,	  dan	  slechter,	  dan	  slecht.	  Er	  slapen	  71	  kinderen	  ten	  
opzichte	  van	  47	  vorig	  jaar.	  Er	  is	  geen	  warm	  water.	  Douches	  werken	  
niet.	  Van	  de	  wc’s	  is	  er	  maar	  1	  die	  functioneert.	  Het	  is	  vies	  en	  het	  
stinkt	  enorm.	  Water	  kan	  niet	  weglopen.	  Niet	  alleen	  mensonterend,	  
maar	  ook	  een	  bron	  van	  ziekten.	  

De	  ruimtes	  waar	  de	  bedden	  staan	  zijn	  super-‐super-‐vol.	  In	  1	  bed	  
slapen	  2	  kinderen,	  dat	  is	  op	  zich	  geen	  probleem.	  Maar	  de	  bedden	  
staan	  dicht	  op	  elkaar	  en	  er	  is	  echt	  te	  weinig	  ruimte.	  Ze	  hebben	  
kinderen	  moeten	  weigeren	  omdat	  er	  geen	  slaapplekken	  zijn.	  En	  
de	  school	  is	  een	  streekschool,	  waarbij	  kinderen	  van	  heinde	  en	  
verre	  komen.	  Van	  de	  142	  kinderen	  die	  we	  vorig	  jaar	  achter	  
gelaten	  hebben	  zijn	  er	  2	  overleden,	  en	  er	  zijn	  nieuwe	  bijgekomen,	  
waardoor	  de	  school	  nu	  169	  kinderen	  heeft.	  Om	  meer	  leraren	  te	  krijgen,	  zijn	  meer	  kinderen	  nodig.	  
Dat	  is	  de	  regel	  vanuit	  de	  overheid,	  maar	  ongeacht	  hoeveel	  kinderen	  er	  zijn,	  zijn	  er	  12	  grades	  die	  les	  
moeten	  hebben	  en	  ze	  hebben	  geen	  leraar	  die	  goed	  biologie	  kan	  onderwijzen,	  engels	  of	  
computeronderwijs.	  Pfff,	  de	  kostschool	  opknappen	  hadden	  we	  (behalve	  warm	  water)	  niet	  zo	  
uitgebreid	  in	  onze	  begroting	  staan.	  

We	  spreken	  ’s	  middags	  af	  met	  ‘onze’	  lokale	  aannemer	  Joseph,	  die	  vorig	  jaar	  fantastisch	  werk	  
geleverd	  heeft	  en	  uiteindelijk	  de	  tranen	  in	  zijn	  ogen	  had	  staan	  met	  wat	  we	  gerealiseerd	  hadden	  voor	  	  



hun	  schooltje.	  Die	  ook	  na	  ons	  vertrek	  nog	  heel	  veel	  gedaan	  heeft.	  
We	  vragen	  hem	  prijsopgaven	  uit	  te	  werken	  voor	  de	  verschillende	  
deelprojecten.	  

Naast	  het	  infrawerk,	  hebben	  we	  een	  prachtig	  budget	  om	  de	  hele	  
school	  te	  voorzien	  van	  nieuwe	  uniformen	  en	  schoenen	  met	  dank	  aan	  
de	  fantastische	  donatie	  van	  Stichting	  de	  Ziekenhuisbode.	  	  We	  laten	  

de	  leraren	  alle	  maten	  inventariseren	  zodat	  we	  in	  ieder	  geval	  weten	  wat	  ons	  te	  doen	  staat	  komende	  
10	  dagen.	  Het	  zal	  nog	  niet	  eenvoudig	  zijn	  om	  het	  tijdig	  geleverd	  te	  zijn,	  maar	  we	  gaan	  ons	  uiterste	  
best	  doen.	  Ze	  zijn	  dankbaarder,	  dan	  dankbaar.	  Een	  kind	  dat	  een	  uniform	  heeft,	  is	  een	  kind	  dat	  op	  
school	  blijft,	  in	  plaats	  van	  te	  vroeg	  aan	  het	  werk	  te	  gaan	  of	  erger	  in	  criminaliteit	  of	  prostitutie	  te	  
landen.	  Een	  jaar	  onderwijs,	  is	  een	  jaar	  voorwaarts	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  individueel	  kind	  en	  
uiteindelijk	  van	  een	  land.	  Het	  is	  een	  van	  de	  beste	  dingen	  die	  we	  kunnen	  doen.	  

Het	  is	  tijd	  om	  ons	  even	  terug	  te	  trekken,	  de	  boel	  op	  een	  rij	  te	  zetten	  en	  te	  kijken	  wat	  we	  kunnen	  
realiseren	  en	  hoe	  we	  ons	  geld	  het	  beste	  kunnen	  besteden.	  Als	  de	  weg	  naar	  een	  extra	  leraar	  moet	  
lopen,	  via	  het	  uitbreiden	  van	  de	  slaapgelegenheid,	  dan	  is	  dat	  wat	  ons	  te	  doen	  staat.	  Een	  leraar	  kost	  
circa	  ZAR	  10.000	  per	  maand,	  als	  de	  regering	  die	  kosten	  neemt	  door	  extra	  leerlingen	  op	  Boithuto	  te	  
krijgen,	  dan	  is	  dat	  de	  meest	  duurzame	  weg.	  

’s	  Middags	  vragen	  ze	  of	  we	  nog	  even	  terug	  komen.	  Eerst	  is	  
daar	  het	  Ministerie	  van	  Onderwijs	  die	  de	  school	  komen	  
inspecteren	  en	  ons	  willen	  treffen	  om	  uit	  onze	  mond	  te	  horen	  
wat	  we	  voor	  deze	  school	  gedaan	  hebben.	  Ze	  zijn	  onder	  de	  
indruk,	  bedanken	  ons	  uitgebreid	  en	  hun	  verbazing	  is	  groot	  
als	  ze	  horen	  dat	  Britt	  met	  haar	  16	  jaar	  de	  aanjager	  is.	  We	  
hopen	  dat	  zij	  onze	  hulp	  niet	  aangrijpen	  om	  zelf	  een	  stap	  
achterwaarts	  te	  doen.	  Dat	  is	  een	  risico	  in	  Afrika.	  We	  

benadrukken	  dat	  we	  de	  school	  willen	  helpen,	  maar	  dat	  we	  op	  zoek	  zijn	  naar	  een	  duurzame	  oplossing,	  
dat	  de	  school	  niet	  afhankelijk	  van	  ons	  mag	  worden.	  Ze	  willen	  toetreden	  tot	  ons	  Comité	  van	  
Aanbeveling.	  Gaan	  een	  aanbeveling	  /blijk	  van	  waardering	  opstellen.	  Bedanken	  ons	  uitvoerig.	  Maar	  
blijven	  wel	  vaag	  over	  de	  rol	  van	  de	  overheid.	  

Na	  deze	  ontmoeting	  met	  het	  Ministerie	  wordt	  de	  schoolbel	  gerinkeld	  en	  
vliegt	  iedereen	  naar	  de	  lokalen	  van	  grade	  9	  en	  10.	  We	  krijgen	  een	  meer	  
dan	  fantastisch	  welkom	  van	  de	  leraren	  en	  leerlingen.	  Ze	  heten	  ons	  
welkom.	  Bedanken	  ons	  op	  voorhand.	  Hebben	  wekenlang	  gestudeerd	  op	  

nieuwe	  liederen.	  Speciaal	  voor	  ons.	  Een	  leerling	  
houdt	  een	  speech.	  Kan	  niet	  geloven	  dat	  we	  terug	  zijn.	  Een	  van	  de	  liederen	  
gaat	  alleen	  maar	  over	  Britt,	  hoe	  mooi	  ze	  is	  en	  hoe	  bijzonder	  voor	  deze	  
school.	  Ik	  heb	  hier	  geen	  woorden	  voor.	  We	  hebben	  film	  en	  foto’s	  die	  een	  
fractie	  van	  deze	  ervaring	  weergeven.	  Wat	  een	  volk.	  Wat	  een	  school.	  

Zoveel	  indrukken…..	  we	  gaan	  ze	  verwerken…..	  	  

Bij	  het	  vertrouwde	  kampvuur	  maken	  we	  de	  balans	  op,	  zetten	  alle	  projecten	  en	  bijbehorende	  kosten	  
op	  een	  rij	  en	  bespreken	  verschillende	  opties.	  Ik	  stuur	  dit	  weekend	  een	  update	  van	  ons	  verbeterplan	  



met	  alle	  deelprojecten	  voor	  de	  echt	  geïnteresseerde	  lezer	  of	  potentiele	  sponsor/donateur,	  samen	  
met	  laatste	  inschatting	  kosten,	  prioriteit	  en	  status.	  	  	  

Als	  we	  alle	  kosten	  op	  een	  rij	  zetten	  voor	  zover	  we	  het	  kunnen	  inschatten,	  komen	  we	  om	  alles	  te	  doen	  
zo’n	  1.500	  tot	  2.000	  euro	  tekort	  voor	  de	  eenmalige	  zaken.	  De	  begroting	  is	  niet	  sluitend,	  ongetwijfeld	  
komen	  er	  plussen	  en	  minnen	  die	  we	  nog	  niet	  voorzien.	  Maar	  we	  kunnen	  ongelofelijk	  veel	  wel	  doen.	  
Trots	  dat	  we	  dit	  met	  hulp	  van	  zovelen	  voor	  elkaar	  krijgen.	  Iedere	  euro	  komt	  goed	  terecht,	  diep	  
dankbaar	  zijn	  we	  uit	  naam	  van	  de	  leraren,	  169	  leerlingen	  en	  hun	  ouders!	  

Het	  lukt	  ons	  zeker	  om	  10	  van	  de	  15	  projecten	  uit	  ons	  verbeterplan	  dit	  jaar	  af	  te	  werken.	  Er	  zijn	  een	  
paar	  nieuwe	  bijgekomen,	  een	  paar	  wijzigingen	  en	  een	  paar	  zijn	  gericht	  op	  duurzame	  hulp.	  Daar	  is	  nu	  
nog	  geen	  budget	  voor.	  We	  zijn	  goed	  op	  weg,	  en	  beginnen	  maar	  gewoon	  waar	  we	  mogelijkheden	  
zien.	  Het	  kan	  eigenlijk	  niet	  verkeerd,	  want	  alles	  is	  nodig.	  	  

Hartelijke	  groet	  uit	  het	  Afrikaanse,	  

Jordie	  en	  natuurlijk	  Edgar	  &	  Britt	  


