
Vrijdag	  21	  augustus	  –	  Boithuto	  
Vandaag	  duiken	  Britt	  en	  ik	  de	  klaslokalen	  in	  om	  
weer	  de	  lessen	  op	  te	  pakken	  net	  als	  vorig	  jaar.	  
We	  beginnen	  in	  de	  klassen	  met	  de	  allerkleinste.	  
Daar	  leren	  we	  ze	  met	  behulp	  van	  ballonnen	  
(dankjewel	  Bollairs	  uit	  Helmond)	  Engelse	  
woordjes	  en	  ze	  vinden	  het	  prachtig.	  Ook	  hun	  klas	  is	  zoveel	  mooier	  dan	  

vorig	  jaar!	  Opgeruimd	  en	  de	  muurtekeningen	  van	  Jikke	  en	  Britt	  prijken	  op	  de	  muur	  en	  zijn	  omringd	  
met	  allerlei	  kleurige	  briefjes	  en	  tekeningen.	  	  

Daarna	  gaan	  we	  naar	  grade	  9,	  ongeveer	  de	  leeftijd	  van	  Britt.	  Daar	  
starten	  we	  met	  een	  klein	  praatje	  en	  doen	  dan	  een	  rekenbingo.	  Ze	  
doen	  hartstikke	  goed	  mee	  en	  als	  prijsjes	  hebben	  we	  onder	  andere	  

de	  loomarmbandjes	  die	  de	  Gemertse	  
Lisa	  aan	  ons	  gedoneerd	  heeft.	  Na	  de	  
rekenbingo	  doen	  we	  nog	  een	  quiz	  
over	  Nederland	  met	  ze	  waar	  ze	  niet	  veel	  van	  bakken	  en	  delen	  we	  
pennen	  van	  het	  Commanderij	  College	  uit.	  Daarna	  willen	  ze	  graag	  op	  de	  
foto	  en	  dat	  doen	  we	  dus	  ook.	  

Vandaag	  sluiten	  we	  af	  met	  grade	  12.	  Dit	  zijn	  kinderen	  die	  in	  november	  klaar	  zijn	  met	  studeren	  en	  dan	  
een	  beroep	  moeten	  gaan	  leren	  of	  gaan	  werken.	  De	  oudste	  leerling	  is	  23	  in	  deze	  klas.	  Sowieso	  
verschillen	  leeftijden	  enorm.	  De	  leraren	  hebben	  ons	  gevraagd	  of	  we	  in	  grade	  10	  t/m	  12	  een	  stuk	  
‘carreer	  guidance’	  willen	  doen.	  Met	  ze	  praten	  over	  wat	  ze	  willen	  worden	  en	  hoe	  ze	  daar	  komen.	  
Bijdragen	  aan	  hun	  motivatie	  om	  op	  school	  te	  blijven	  en	  te	  studeren.	  Dat	  doen	  we	  dus	  en	  dat	  vinden	  
ze	  interessant.	  Proberen	  ze	  met	  kleine,	  praktische	  dingen	  aan	  het	  denken	  te	  zetten.	  

Ondertussen	  zijn	  de	  lijsten	  van	  de	  hele	  school	  geïnventariseerd	  met	  maten	  van	  kleding	  en	  schoenen.	  
Dat	  is	  fijn,	  kunnen	  we	  daar	  ook	  mee	  verder.	  De	  aannemer	  is	  vandaag	  nog	  niet	  begonnen,	  want	  dan	  
hadden	  we	  gisteravond	  groen	  licht	  moeten	  geven,	  maar	  toen	  waren	  we	  nog	  druk	  aan	  het	  rekenen.	  
We	  krijgen	  bericht	  dat	  het	  transport	  goed	  is	  gegaan	  en	  als	  het	  goed	  is	  morgen	  in	  Swartwater	  
arriveert.	  Alleen	  de	  derde	  lading	  (de	  krijtborden	  en	  2	  wereldbollen)	  heeft	  het	  niet	  gered	  op	  tijd	  in	  de	  
markthal	  te	  zijn.	  Dat	  was	  de	  kleinste	  lading	  en	  kunnen	  we	  voor	  2.280	  ZAR	  per	  post/koerier	  laten	  
bezorgen,	  dat	  is	  te	  overzien.	  	  

’s	  Middags	  onderhandelen	  we	  met	  Joseph	  de	  aannemer	  over	  de	  prijs	  en	  
krijgen	  nog	  wat	  van	  de	  prijs	  af.	  Het	  wrattenzwijn	  dat	  we	  bij	  hem	  
achterlaten	  vergemakkelijkt	  de	  onderhandeling	  aanzienlijk.	  De	  shelter	  
van	  de	  bus	  lossen	  we	  op	  een	  andere	  manier	  op.	  Een	  typisch	  recycle	  
project	  wat	  voor	  weinig	  geld,	  veel	  plezier	  gaat	  geven.	  De	  verbetering	  
aan	  het	  dak	  zetten	  we	  voorlopig	  on-‐hold.	  Prioriteit	  geven	  we	  aan	  anti-‐

inbraakvoorziening	  van	  de	  nieuwbouw	  van	  vorig	  jaar	  en	  de	  enorme	  verbeteringen	  aan	  de	  kostschool	  
door	  zowel	  beide	  sanitaire	  groepen	  aan	  te	  pakken	  als	  de	  slaapruimte	  voor	  de	  jongens	  uit	  te	  bereiden.	  
Het	  slaat	  een	  gat	  in	  het	  beschikbare	  budget,	  maar	  we	  zijn	  overtuigd	  dat	  dit	  is	  wat	  we	  moeten	  doen.	  
Het	  brengt	  niet	  alleen	  eergevoel	  en	  hygiëne	  terug,	  maar	  zorgt	  ook	  dat	  de	  school	  meer	  kinderen	  kan	  
huisvesten.	  De	  uitbereiding	  van	  29	  kinderen	  afgelopen	  12	  maanden	  is	  nog	  opgevangen,	  maar	  er	  kan	  



echt	  geen	  kind	  meer	  bij	  binnen	  de	  huidige	  voorzieningen.	  En	  uiteindelijk	  zijn	  leerlingaantallen	  de	  
overleving	  voor	  deze	  school	  en	  de	  route	  naar	  meer	  door	  de	  overheid	  betaalde	  leraren	  in	  dit	  
afgelegen	  gebied.	  

De	  dag	  sluiten	  we	  af	  terwijl	  de	  werkzaamheden	  onmiddellijk	  
aanvangen.	  Voor	  we	  het	  weten	  wordt	  het	  terrein	  gevuld	  met	  hak-‐	  en	  
breekgeluiden	  en	  zijn	  er	  meer	  dan	  10	  man	  aan	  het	  werk.	  Britt	  raakt	  in	  
gesprek	  met	  de	  meiden	  over	  vriendjes	  en	  veiligheid,	  over	  menstruatie	  
en	  over	  gezondheid.	  Zeer	  
intieme	  en	  belangrijke	  

onderwerpen	  die	  ze	  ook	  vorig	  jaar	  nog	  verborgen	  hielden.	  Het	  
is	  voor	  Britt	  makkelijk	  contact	  te	  maken,	  omdat	  ze	  dezelfde	  
leeftijd	  hebben.	  Ieder	  jaar	  zijn	  hier	  meiden	  zwanger	  van	  nog	  
geen	  16	  jaar	  oud.	  Los	  van	  erg	  weinig	  kennis,	  lijkt	  ook	  het	  risico	  
op	  aids	  in	  dit	  gebied	  nog	  nauwelijks	  benoemd	  te	  zijn.	  Het	  
gesprek	  is	  waardevol	  en	  ook	  Britt	  zelf	  is	  diep	  onder	  de	  indruk.	  	  

Zoals	  ik	  al	  schreef,	  wat	  je	  hier	  ook	  doet,	  wat	  je	  hier	  ook	  aanpakt,	  alles	  helpt	  en	  alles	  kan	  verschil	  
maken	  in	  het	  leven	  van	  al	  deze	  jonge	  jongens	  en	  meiden.	  Het	  is	  zo	  dankbaar	  en	  waardevol	  om	  hier	  te	  
mogen	  zijn.	  	  

Zaterdag	  22	  augustus	  Boithuto	  –	  project	  speeltuin	  
De	  dag	  start	  met	  slecht	  nieuws.	  De	  vrachtwagen	  met	  onze	  kostbare	  vracht	  zal	  pas	  aanstaande	  
maandag	  bezorgd	  worden.	  Daar	  balen	  we	  van,	  want	  de	  tijd	  vliegt	  voorbij,	  komen	  nu	  al	  tijd	  tekort	  en	  
dit	  betekent	  eigenlijk	  dat	  we	  2	  kostbare	  weekenddagen	  verliezen.	  Maar	  hij	  staat	  inmiddels	  op	  de	  
Ratho-‐boerderij	  op	  60	  kilometer	  afstand	  en	  we	  besluiten	  er	  naar	  toe	  te	  rijden	  en	  de	  speeltuin	  en	  
picknicktafels	  mee	  te	  nemen	  in	  het	  bakkie	  van	  Rex.	  

Zo	  gezegd,	  zo	  gedaan.	  We	  zijn	  blij	  dat	  we	  zien	  dat	  
alles	  er	  is.	  Was	  overigens	  niet	  eenvoudig,	  want	  de	  
lading	  is	  verspreid	  over	  2	  aanhangers	  en	  lag	  voor	  
een	  groot	  deel	  onder	  grote	  zakken.	  Gelukkig	  van	  
maar	  7	  kilo	  per	  stuk.	  Van	  een	  van	  de	  bureaustoelen	  

is	  een	  wieltje	  afgebroken	  door	  het	  gehobbel	  achterin.	  Helaas,	  maar	  dat	  kan	  gebeuren.	  Een	  nieuw	  
wieltje	  ergens	  vandaan	  halen,	  is	  nog	  niet	  simpel,	  maar	  we	  gaan	  ons	  best	  doen.	  Het	  bakkie	  en	  onze	  
auto	  liggen	  bom-‐	  en	  bomvol	  met	  de	  lading	  die	  maar	  1,5	  kub	  zou	  zijn.	  Behalve	  het	  cement	  krijgen	  we	  
het	  mee.	  	  

Eenmaal	  aangekomen	  op	  de	  school	  laden	  we	  
alles	  af	  en	  beginnen	  eerst	  maar	  eens	  met	  alles	  
uit	  te	  zoeken.	  In	  no-‐time	  staan	  er	  aan	  alle	  
kanten	  mensen	  om	  ons	  heen	  die	  willen	  helpen.	  
Heerlijk.	  Zoveel	  landen,	  zoveel	  gelach	  als	  ze	  zien	  
wat	  het	  is.	  Fijn	  die	  handen,	  want	  er	  moeten	  veel	  

en	  diepe	  gaten	  gegraven	  worden	  in	  de	  knetterharde	  grond.	  Van	  de	  overkant	  komen	  vier	  moeders	  
aangelopen	  die	  altijd	  vriendelijk	  naar	  ons	  zwaaien.	  Maar	  waar	  de	  jongens	  van	  de	  school	  het	  na	  een	  



paar	  pogingen	  opgeven	  en	  zeggen	  dat	  ze	  moe	  zijn,	  hakken	  de	  moeders	  uren	  door.	  We	  plagen	  de	  
jongens	  dat	  ze	  zich	  moeten	  schamen.	  Danken	  de	  vrouwen	  voor	  hun	  werk.	  	  

Overigens	  zijn	  er	  ook	  veel	  jongens	  die	  wel	  trouw	  mee	  werken.	  Vol	  trots	  
zeggen:	  “I	  want	  to	  become	  an	  engineer”.	  Als	  ik	  verklap	  dat	  Hans	  die	  
vandaag	  ons	  helpt	  een	  engineer	  is,	  vinden	  ze	  dat	  prachtig.	  We	  schieten	  
super	  op.	  Komen	  verder	  dan	  we	  hadden	  gedacht.	  	  

	  

Ondertussen	  is	  Britt	  weer	  in	  gesprek	  met	  de	  meiden.	  Ze	  had	  aan	  mij	  gevraagd	  of	  ze	  verder	  moest	  
praten	  met	  die	  meiden	  over	  intieme	  onderwerpen.	  Ik	  heb	  het	  gestimuleerd.	  Praat	  zoveel	  mogelijk	  
met	  ze,	  over	  alles.	  Over	  belang	  van	  studie,	  gezondheid,	  vriendjes,	  toekomst.	  De	  meiden	  hangen	  aan	  
haar	  lippen.	  Ze	  hebben	  het	  ook	  gezellig	  samen.	  Op	  de	  foto	  rechts	  vertelt	  Britt	  in	  accentloos	  SeSuthu	  
‘Ik	  ben	  Britt’	  (en	  dat	  is	  nog	  niet	  eenvoudig	  kan	  ik	  je	  vertellen).	  Ze	  klappen	  en	  lachen	  als	  het	  haar	  lukt.	  
Waar	  Hans	  en	  ik	  ons	  om	  de	  speeltuinen	  bekommeren,	  wil	  Britt	  graag	  beginnen	  met	  de	  picknicktafel	  
samen	  met	  de	  meiden.	  En	  zowaar,	  in	  no	  time	  hebben	  ze	  het	  voor	  

elkaar.	  In	  plaats	  van	  door	  te	  gaan	  met	  
nummer	  2,	  3	  en	  4,	  gaan	  ze	  er	  gelijk	  
aan	  zitten	  en	  het	  ene	  na	  het	  andere	  
lachsalvo	  vult	  het	  terrein	  in	  de	  zachte	  
avondzon	  op	  deze	  prachtige	  
zaterdagavond.	  	  

De	  renovatie	  van	  de	  badkamer	  en	  de	  
aanleg	  van	  extra	  slaapruimte	  voor	  de	  
jongens	  gaat	  in	  volle	  vaart	  door.	  Er	  is	  
vandaag	  de	  hele	  dag	  hard	  gewerkt	  en	  
de	  werkers	  zijn	  ook	  nu	  hier	  op	  de	  
school.	  Waarschijnlijk	  gaan	  ze	  
morgen	  ook	  verder.	  We	  zullen	  het	  dit	  

jaar	  niet	  af	  zien	  helaas,	  maar	  we	  zijn	  wel	  heel	  benieuwd	  naar	  hoe	  ver	  ze	  komen	  in	  de	  week	  die	  we	  
hier	  nog	  zijn.	  De	  kinderen	  zijn	  er	  nu	  al	  vol	  van.	  

Een	  ander	  bijzonder	  moment	  vandaag,	  was	  het	  telefoontje	  
van	  Lucina.	  Met	  Lucina	  hebben	  zowel	  Britt	  als	  ik	  vorig	  jaar	  
veel	  contact	  gehad.	  Veel	  gesprekken	  over	  hoe	  belangrijk	  
onderwijs	  is.	  Rechts	  een	  foto	  van	  vorig	  jaar.	  Ze	  belt	  Britt	  op,	  
weet	  dat	  we	  op	  Boithuto	  zijn,	  verontschuldigt	  zich	  dat	  ze	  
niet	  kan	  komen,	  maar	  vertelt	  dan	  vol	  trots	  dat	  ze	  in	  
Johannesburg	  is	  gaan	  wonen	  om	  verder	  te	  studeren.	  Had	  ze	  
anders	  die	  stap	  niet	  genomen?	  We	  zullen	  het	  niet	  weten.	  
Maar	  trots	  zijn	  we	  er	  wel	  van.	  

Weer	  later	  gaat	  de	  telefoon.	  Het	  is	  Peter	  Molepo,	  de	  hoofdleraar.	  Hij	  vraagt	  of	  Britt	  door	  de	  telefoon	  
met	  zijn	  kinderen	  wil	  praten	  over	  de	  toekomst.	  En	  dat	  doet	  ze.	  Ik	  werk	  zo	  zorgvuldig	  mogelijk	  onze	  
lijst	  met	  deelprojecten	  bij	  en	  verstuur	  hem	  naar	  ons	  adressenbestand	  in	  hoop	  op	  positieve	  reacties.	  



En	  zo	  vullen	  de	  dagen	  zich	  met	  grote	  en	  kleine	  acties	  allemaal	  met	  onze	  eigen	  bijdragen	  die	  samen	  1	  
fantastisch	  geheel	  vormen.	  

Zondag	  23	  augustus	  
Volledig	  tegen	  de	  verrassing	  in,	  start	  de	  dag	  vandaag	  met	  getoeter	  van	  de	  vrachtwagen!	  Wat	  een	  
verrassing	  op	  zondag!	  We	  haasten	  ons	  de	  auto	  in	  en	  laten	  hem	  achter	  ons	  aan	  naar	  de	  school	  rijden.	  
En	  dan	  is	  het	  zover	  dat	  ons	  vrachtje	  eindelijk	  het	  terrein	  van	  de	  school	  opdraait.	  De	  zware	  zakken	  
met	  beton	  van	  40	  kilo	  per	  stuk	  worden	  met	  veel	  hulp	  ontladen	  en	  daarna	  de	  rest	  van	  de	  spullen	  ook.	  

Britt	  maakt	  vandaag	  met	  de	  meiden	  picknicktafel	  2,	  3	  en	  4	  af	  en	  dat	  doet	  ze	  super	  goed.	  Ed	  en	  Hans	  
nemen	  de	  leiding	  over	  de	  speeltuin.	  Wat	  ik	  daar	  vooral	  over	  kan	  zeggen	  is	  dat	  het	  noeste	  arbeid	  is.	  
De	  grond	  zit	  vol	  met	  rotsen.	  Maar	  vereende	  krachten	  maken	  licht	  werk.	  De	  schommel	  komt	  af	  
vandaag.	  Moet	  nu	  alleen	  nog	  minimaal	  3	  dagen	  uitharden	  voordat	  hij	  gebruikt	  kan	  worden.	  Het	  
lastigste	  stuk	  van	  de	  speeltuin	  lukt	  ook	  vandaag.	  Het	  is	  niet	  eenvoudig	  alles	  recht	  te	  krijgen,	  maar	  het	  
staat.	  Drie	  van	  de	  grondpalen	  staan	  al	  in	  het	  beton.	  De	  jongens	  zijn	  de	  hele	  dag	  in	  de	  weer	  nog	  om	  
resterende	  gaten	  uit	  te	  hakken.	  Geweldig.	  De	  rest	  gaan	  we	  dinsdag	  weer	  verder	  mee.	  Morgen	  staat	  
ons	  een	  lange	  rit	  te	  wachten	  naar	  Lephalle	  waar	  we	  werk	  gaan	  maken	  van	  de	  uniformen.	  	  

Bij	  deze	  een	  sfeerimpressie	  in	  foto’s	  van	  de	  dag	  van	  vandaag:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hartelijke	  groet	  uit	  het	  Afrikaanse,	  

Jordie	  en	  natuurlijk	  Edgar	  &	  Britt	  


