
Woensdag	  26	  augustus	  –	  Boithuto	  
Opnieuw	  buffelen	  vandaag!	  Maar	  in	  een	  zeer	  dankbaar	  project:	  de	  bibliotheek.	  Vorig	  jaar	  hebben	  we	  
een	  prachtige	  nieuwbouw	  neergezet.	  In	  het	  linkerlokaal	  zit	  nu	  grade	  12	  in	  een	  echt	  klaslokaal.	  Maar	  
we	  hadden	  nog	  niet	  opgebiecht	  in	  onze	  nieuwsbrieven	  dat	  het	  rechterlokaal	  in	  beslag	  genomen	  was	  
door	  de	  principal	  van	  de	  school.	  Daar	  vonden	  we	  iets	  van	  uiteraard….	  Maar	  zoals	  iedere	  lezer	  zal	  
begrijpen,	  is	  dat	  toch	  een	  delicaat	  punt.	  In	  Nederland	  al…	  Laat	  staan	  in	  een	  cultuur	  waarin	  status	  toch	  
nog	  belangrijker	  is.	  	  

Gisteren	  besproken	  met	  Peter.	  Gezegd	  dat	  we	  snappen	  dat	  we	  de	  ruimte	  vorig	  jaar	  nog	  niet	  ingericht	  
hadden	  en	  hij	  tijdelijk	  in	  gebruik	  is	  genomen	  door	  de	  principal.	  Maar	  dat	  het	  echt	  de	  bedoeling	  was	  
dat	  het	  een	  bibliotheek	  of	  klasruimte	  voor	  de	  kinderen	  zou	  worden.	  En	  dat	  we	  gebruik	  door	  de	  
principal	  alleen	  in	  Nederland	  niet	  kunnen	  en	  niet	  willen	  uitleggen.	  We	  stuiten	  op	  volledige	  
medewerking.	  	  

Vanmorgen	  dus	  eerst	  even	  met	  de	  principal	  gesproken,	  maar	  hij	  was	  al	  op	  de	  hoogte.	  Hij	  gaf	  nog	  
lichte	  tegenwerking:	  het	  is	  warm	  in	  het	  oude	  gebouw,	  maar	  daar	  deden	  we	  verder	  niet	  veel	  mee.	  
Hebben	  beloofd	  dat	  we	  van	  de	  oude	  grade	  12	  (waar	  onze	  mooie	  handjesmuur	  in	  zit	  en	  die	  nu	  als	  
opslag	  gebruikt	  wordt)	  een	  mooi	  kantoor	  voor	  hem	  zullen	  maken.	  We	  zien	  hem	  de	  rest	  van	  de	  dag	  
niet	  meer.	  

De	  startsituatie….	  

	  

En	  dan	  begint	  de	  grote	  verhuizing.	  In	  no	  time	  is	  het	  een	  wirwar	  van	  boeken.	  Massa’s	  hebben	  ze.	  Dat	  
hadden	  we	  vorig	  jaar	  ook	  al	  gezien.	  Er	  zit	  geen	  enkele	  structuur	  in.	  Uit	  alle	  hoeken	  en	  gaten	  komen	  er	  
nog	  meer	  boeken	  als	  ze	  door	  hebben	  dat	  we	  boeken	  willen	  verzamelen.	  Het	  duurt	  even	  voordat	  we	  
zelf	  een	  systeem	  kunnen	  ontdekken	  dat	  begrijpelijk	  is.	  Op	  bijna	  ieder	  boek	  staat	  de	  grade	  genoemd.	  
Dat	  is	  eenvoudig	  sorteren.	  Dus	  zo	  ontstaan	  er	  stapels	  boeken	  per	  grade.	  Er	  blijven	  enkele	  boeken	  
over	  die	  ‘grade-‐loos’	  zijn:	  romans,	  leuke	  leesboeken	  en	  kinderboeken.	  Hier	  hebben	  ze	  nauwelijks	  iets	  
van.	  We	  vinden	  de	  boeken	  terug	  die	  we	  vorig	  jaar	  zelf	  meegenomen	  hebben.	  Ze	  hebben	  een	  prachtig	  
boek	  ‘Freedom-‐fighters’	  met	  de	  geschiedenis	  van	  Zuid-‐Afrika.	  Zodra	  we	  hem	  zichtbaar	  neerzetten,	  
wordt	  hij	  continu	  gepakt.	  Als	  we	  teruggaan,	  zullen	  we	  meer	  leuke,	  gezellige	  boeken	  meenemen.	  

Work-‐in-‐progress:	  



	  

Op	  een	  gegeven	  moment	  zijn	  er	  echt	  teveel	  kinderen	  aanwezig	  die	  ook	  iedere	  keer	  toch	  weer	  bende	  
maken	  alle	  goede	  bedoelingen	  ten	  spijt.	  Ik	  bedank	  ze	  voor	  hun	  hulp,	  maar	  ga	  verder	  met	  3	  van	  de	  
grotere	  kinderen.	  Britt	  is	  ondertussen	  volop	  bezig	  in	  verschillende	  klassen,	  onder	  andere	  met	  leuke	  
versieringen.	  Kleine	  vrolijke	  dingen	  met	  kleurtjes.	  En	  ze	  heeft	  de	  hoelahoops	  meegenomen	  die	  
onmiddellijk	  gebruikt	  worden.	  De	  tijd	  op	  school	  vliegt	  voorbij	  en	  we	  zijn	  nog	  lang	  niet	  gereed.	  Toch	  
eerst	  even	  terug	  voor	  een	  lunch	  en	  om	  de	  200	  pannenkoeken	  op	  te	  pikken.	  Britt	  was	  gekomen	  tot	  
circa	  130	  pannenkoeken	  en	  Hans	  heeft	  bij	  de	  lodge	  de	  resterende	  70	  pannenkoeken	  gebakken,	  
terwijl	  wij	  op	  school	  bezig	  waren.	  	  

Britt	  gaat	  in	  een	  lokaal	  staan,	  we	  maken	  met	  een	  schooltafeltje	  een	  uitgiftebuffet	  en	  als	  het	  woord	  
‘pancakes’	  valt,	  dan	  komen	  de	  kinderen	  van	  alle	  kanten	  aangerend.	  Ze	  gaan	  weliswaar	  ongeduldig,	  
maar	  netjes	  in	  de	  rij	  staan	  en	  voor	  we	  het	  weten	  zijn	  alle	  pannenkoeken	  weer	  op	  en	  is	  het	  hele	  
schoolterrein	  gevuld	  met	  lachende	  gezichten.	  

	  

Dan	  duik	  ik	  de	  bibliotheek	  weer	  in.	  Nog	  nooit	  op	  1	  dag	  zoveel	  boeken	  in	  mijn	  hand	  gehad.	  Maar	  
stukje	  bij	  beetje	  krijgen	  we	  overzicht	  en	  structuur.	  Britt	  heeft	  een	  groep	  verzameld	  met	  kinderen	  die	  
echt	  goed	  kunnen	  tekenen	  of	  schilderen	  en	  daar	  wordt	  in	  uiterste	  ijver	  gewerkt	  met	  de	  verf,	  
kwasten,	  krijtjes	  en	  andere	  spullen	  die	  wij	  hadden	  meegenomen	  aan	  kleine	  kunstwerkjes.	  En	  daarna	  
komt	  er	  een	  quote	  op	  de	  muur	  in	  het	  nieuwe	  gebouw	  met	  ook	  weer	  handjes.	  Dat	  idee	  van	  de	  
handjes	  was	  geweldig.	  De	  kinderen	  vinden	  het	  prachtig	  en	  het	  ziet	  er	  ook	  gewoon	  leuk	  uit.	  

	  

Bijna	  staan	  we	  op	  het	  punt	  om	  het	  restant	  van	  de	  bibliotheek	  morgen	  af	  te	  maken,	  maar	  we	  
besluiten	  toch	  nog	  maar	  even	  door	  te	  zetten.	  Alles	  komt	  per	  grade	  in	  de	  kasten	  en	  als	  ze	  door	  krijgen	  
dat	  dit	  een	  leer	  en	  studeerplek	  wordt	  voor	  alle	  kinderen,	  dan	  worden	  ze	  bijna	  hyper	  van	  blijdschap.	  	  



Gek	  is	  dat	  he..	  Als	  je	  iets	  doet,	  kun	  je	  het	  vertellen,	  maar	  dan	  snappen	  ze	  het	  niet	  echt.	  Maar	  als	  ze	  
zien	  wat	  het	  wordt,	  dan	  worden	  ze	  enthousiast.	  Was	  met	  de	  speeltuin	  hetzelfde.	  Plat	  op	  de	  grond	  
was	  het	  wel	  interessant,	  maar	  konden	  ze	  het	  niet	  echt	  voorstellen.	  En	  toen	  bijvoorbeeld	  de	  paal	  met	  
banden	  de	  lucht	  in	  ging,	  kwam	  het	  enthousiasme.	  Maar	  goed,	  terug	  naar	  de	  bibliotheek.	  We	  hebben	  
alles	  per	  grade	  gesorteerd,	  een	  eenvoudig	  systeem	  dat	  ieder	  kind	  begrijpt.	  We	  zetten	  alles	  netjes	  op	  
de	  planken	  neer	  en	  schrijven	  op	  de	  planken	  voor	  welke	  grade	  de	  boeken	  zijn.	  We	  maken	  1	  kast	  met	  
leuke	  en	  gezellige	  boeken,	  die	  wel	  het	  slechtst	  gevuld	  is.	  En	  als	  kers	  op	  de	  taart	  zetten	  we	  1	  van	  de	  
picknicktafels	  in	  het	  midden	  neer,	  zodat	  daar	  kinderen	  aan	  kunnen	  zitten.	  Twee	  oudere	  meiden	  die	  
de	  hele	  dag	  al	  ijverig	  mee	  helpen	  met	  sorteren,	  zeggen	  dat	  zij	  zullen	  zorgen	  dat	  de	  bieb	  netjes	  en	  
opgeruimd	  blijft.	  Ik	  complimenteer	  ze	  daarvoor,	  waarop	  zij	  weer	  stralen.	  De	  dag	  eindigt	  met	  veel	  
knuffels	  en	  gelach	  en	  zoals	  altijd	  weer	  nieuwe	  foto’s.	  

Het	  eindresultaat:	  

	  

Donderdag	  27	  augustus	  –	  Boithuto,	  Maasstroom	  &	  Lephalale	  
We	  gaan	  eerst	  naar	  school.	  Het	  kantoor	  van	  de	  principal	  maken	  we	  in	  
orde	  en	  is	  in	  no-‐time	  een	  fijne	  plek.	  We	  polsen	  even	  hoe	  het	  met	  de	  
renovatie	  van	  de	  wasruimten	  gaat	  en	  met	  de	  bouw	  van	  de	  uitbreiding	  
van	  de	  slaapgelegenheid.	  Daarna	  gaan	  Britt	  en	  ik	  naar	  Maasstroom.	  
Maasstroom	  is	  nog	  kleiner	  dan	  Swartwater	  (ja,	  het	  is	  mogelijk!)	  en	  ligt	  op	  
een	  afstand	  van	  circa	  35	  kilometer.	  Op	  het	  midden	  van	  het	  terrein	  staat	  

een	  prachtige	  Baobab-‐boom	  en	  we	  zien	  veel	  gebouwen.	  Links	  de	  klaslokalen,	  rechts	  de	  kostschool.	  
Zodra	  we	  parkeren	  worden	  we	  onmiddellijk	  opgevangen	  door	  de	  enige	  lerares	  die	  aanwezig	  is.	  We	  
kijken	  een	  klas	  in,	  zien	  een	  stuk	  of	  10	  kinderen	  van	  verschillende	  leeftijden	  die	  meteen	  naar	  ons	  
zwaaien.	  De	  lerares	  neemt	  ons	  in	  alle	  vriendelijkheid	  mee	  zonder	  veel	  vragen	  te	  stellen.	  We	  zien	  veel	  
gebouw	  en	  weinig	  leerlingen.	  Er	  zijn	  2	  leraressen.	  Als	  we	  vragen	  hoeveel	  kinderen	  er	  op	  school	  zitten,	  
zijn	  dat	  er	  21,	  maar	  we	  zien	  er	  slechts	  een	  stuk	  of	  10.	  Ze	  geven	  les	  t/m	  grade	  7.	  Kasten	  zijn	  hier	  ook	  
structureel	  te	  weinig,	  maar	  verder	  niet	  veel	  bijzonders.	  Hoe	  de	  kostschool	  er	  van	  binnen	  uit	  ziet,	  
weten	  we	  niet,	  maar	  de	  omvang	  en	  staat	  van	  de	  gebouwen	  lijkt	  ruim	  voldoende.	  We	  zien	  niet	  direct	  
mogelijkheid	  om	  iets	  te	  betekenen.	  Het	  lijkt	  bijna	  onmogelijk	  een	  school	  met	  zo	  weinig	  leerlingen	  
open	  te	  houden.	  

Dan	  zet	  ik	  Britt	  af	  bij	  Zazoe,	  nadat	  we	  eerst	  een	  prachtige	  aardwolf	  met	  haar	  jong	  dood	  op	  de	  weg	  
zien	  liggen.	  Dat	  is	  niet	  fijn.	  Dan	  zet	  ik	  koers	  naar	  Lephalale,	  maar	  niet	  zonder	  eerst	  even	  bij	  school	  
langs	  te	  gaan.	  Een	  van	  de	  leraressen	  zal	  me	  vergezellen	  vandaag,	  dat	  is	  prettig	  en	  goed	  voor	  borging	  
en	  overdracht.	  Eerst	  de	  110	  broeken	  voor	  de	  uniformen	  regelen.	  Van	  de	  blanke	  Afrikanen	  een	  



keurige	  quote	  ontvangen	  en	  van	  het	  Afrikaanse	  naai-‐atelier	  niets.	  Maar	  toch	  gaan	  we	  eerst	  naar	  het	  
Afrikaanse	  naai-‐atelier	  toe.	  De	  quote	  ligt	  uitgeschreven	  op	  papier	  op	  ons	  te	  wachten,	  althans	  
stuksprijzen,	  maar	  niet	  een	  totaalbedrag.	  In	  1	  oogopslag	  zie	  ik	  dat	  de	  prijzen	  scherp	  zijn.	  Ik	  heb	  de	  
Afrikaanse	  lerares	  bij	  me,	  we	  overleggen	  even	  en	  besluiten	  hier	  de	  opdracht	  te	  gunnen.	  Ik	  reken	  zelf	  
het	  totaalbedrag	  voor.	  Ik	  misbruik	  de	  situatie	  uiteraard	  niet.	  Goed	  voor	  de	  lokale	  economie	  en	  ik	  
vertrouw	  het	  met	  de	  lerares	  aan	  mijn	  zijde	  voldoende	  om	  het	  zo	  achter	  te	  laten.	  

Dan	  kregen	  we	  gisteren	  een	  fantastisch	  bericht	  van	  de	  Josephina	  Stichting	  die	  niet	  alleen	  het	  gat	  op	  
de	  renovatie	  voor	  ons	  dichten,	  maar	  ook	  de	  sportuniformen	  willen	  sponsoren.	  Dat	  betekent	  wel	  werk	  
aan	  de	  winkel.	  Het	  Afrikaanse	  naai	  atelier	  levert	  geen	  sportartikelen.	  De	  blanke	  Afrikanen	  kunnen	  
alleen	  standaard	  shirtjes	  leveren,	  maar	  geen	  maatwerk	  en	  ook	  geen	  sportbroeken/rokjes.	  Zij	  sturen	  
ons	  op	  hun	  beurt	  door	  naar	  een	  sportwinkel	  die	  voor	  we	  eigenlijk	  gezegd	  hebben	  waar	  we	  naar	  op	  

zoek	  zijn,	  maar	  1	  mantra	  herhaald:	  I	  don’t	  sell.	  Zucht…	  Wat	  is	  dat	  toch	  hier?	  Is	  mijn	  
gezicht	  niet	  leuk?	  Stellen	  we	  de	  verkeerde	  vraag?	  De	  tijd	  tikt	  hard	  weg.	  We	  hebben	  
nog	  een	  klein	  uur,	  als	  het	  dan	  niet	  geregeld	  is,	  schuiven	  we	  door	  naar	  volgend	  jaar.	  
Maar	  dan	  nog	  poging	  nummer	  4	  en	  die	  is	  gelukkig	  raak.	  We	  belanden	  wederom	  bij	  
een	  piepklein	  Afrikaans	  naai-‐atelier,	  maar	  ze	  begrijpen	  precies	  wat	  we	  willen,	  
kunnen	  leveren	  en	  geven	  een	  nette	  prijs	  af.	  Deal.	  Yes.	  Geregeld.	  

Dan	  naar	  onze	  laatste	  stop	  voor	  vandaag,	  de	  Pep	  store,	  waar	  we	  alle	  
schoenen,	  blouses	  en	  rokjes	  hebben	  geregeld.	  Je	  hoopt	  nog	  even	  erop	  dat	  
alles	  kant-‐	  en	  klaar	  klaar	  staat,	  maar	  helaas.	  Zolang	  de	  winkel	  open	  is,	  
proberen	  ze	  ons	  te	  helpen,	  maar	  lukt	  het	  niet	  zo	  goed.	  Dus	  het	  komt	  er	  op	  
neer,	  dat	  we	  pas	  op	  sluitingstijd,	  17.00u,	  echt	  gaan	  tellen	  en	  afstrepen.	  Er	  
zit	  helaas	  1	  grote	  fout	  in.	  Ze	  hebben	  50	  blouses	  besteld	  in	  small	  en	  
medium,	  maar	  daarvoor	  volwassen	  maten	  aangehouden,	  terwijl	  we	  de	  kindermaten	  nodig	  hebben.	  
Die	  komen	  we	  tekort.	  Daarnaast	  links	  en	  rechts	  wat	  kleinere	  ommissies.	  Desondanks	  gaan	  we	  
wederom	  met	  een	  overvolle	  wagen	  huiswaarts.	  Het	  is	  half	  negen	  voor	  ik	  het	  terrein	  van	  Zazoe	  
opdraai	  in	  het	  pikdonker	  over	  de	  weg	  met	  de	  verraderlijke	  putholes.	  Britt	  heeft	  ondertussen	  de	  
uniformen	  die	  we	  al	  hadden	  gesorteerd	  en	  uitgezocht.	  Ik	  eet	  mijn	  maaltje	  dat	  keurig	  klaarstaat	  en	  
daarna	  vallen	  we	  zelfs	  zonder	  nauwelijks	  aan	  de	  fireplace	  gezeten	  te	  hebben	  onze	  bedjes	  in.	  

Hartelijke	  groet	  uit	  het	  Afrikaanse,	  

Jordie	  en	  natuurlijk	  Edgar	  &	  Britt	  


