
Vrijdag	  28	  augustus	  –	  Boithuto	  
Aan	  al	  het	  moois	  komt	  een	  eind	  en	  zo	  breekt	  ook	  al	  veel	  te	  snel	  naar	  de	  zin	  van	  ons	  allemaal,	  onze	  
laatste	  dag	  op	  Boithuto	  aan.	  We	  willen	  volgend	  jaar	  terug	  komen	  en	  liefst	  langer,	  want	  de	  10	  dagen	  
die	  we	  nu	  hadden,	  waren	  domweg	  tekort.	  	  

We	  staan	  vroeg	  op	  en	  beginnen	  
al	  het	  sorteerwerk	  af	  te	  maken	  
met	  de	  uniformen.	  Ondanks	  dat	  
we	  knetterhard	  doorwerken	  
met	  3	  man,	  is	  het	  bijna	  half	  11	  
voor	  we	  klaar	  zijn.	  Lang	  leve	  de	  
groothandels	  die	  op	  naam	  

uitleveren.	  Ook	  nemen	  we	  de	  restant	  leuke	  spullen	  die	  we	  nog	  hebben	  mee	  naar	  de	  school.	  

Britt	  gaat	  aan	  de	  slag	  met	  uitdelen	  en	  is	  daar	  hartstikke	  druk	  mee.	  Geen	  grote	  dingen,	  maar	  wel	  veel	  
kleine	  lieve	  dingen,	  tekenpapier,	  krijtjes,	  loom-‐elastiekjes	  en	  de	  laatste	  stroopwafels.	  Ik	  duik	  met	  
Peter	  de	  financiën	  in,	  maak	  afspraken,	  tel	  samen	  met	  ze,	  communiceer	  en	  borg.	  Hans	  die	  met	  ons	  
mee	  is	  vanochtend	  maakt	  veel	  foto’s	  van	  alles	  wat	  er	  gaande	  is	  op	  school.	  Mijn	  lunch	  schiet	  er	  bij	  in,	  
om	  alles	  af	  te	  krijgen,	  maar	  het	  geeft	  niet.	  Borgen	  en	  communiceren	  heeft	  nu	  prio	  boven	  al	  het	  
andere	  en	  dat	  is	  dus	  wat	  we	  doen.	  

Ondertussen	  gebruiken	  Rex	  en	  Edgar	  de	  ochtend	  om	  in	  gesprek	  
te	  gaan	  met	  Jord,	  de	  dominee	  over	  de	  grond.	  Zoals	  in	  ons	  
verbeterplan	  staat	  opgenomen	  een	  punt	  van	  zorg.	  De	  timing	  is	  
bizar.	  De	  formele	  eigenaar	  van	  de	  grond	  is	  een	  vrouw	  van	  95	  
jaar	  die	  letterlijk	  nu	  op	  haar	  sterfbed	  ligt.	  Ze	  hebben	  eerder	  
geprobeerd	  de	  grond	  aan	  te	  bieden	  aan	  de	  regering,	  die	  daar	  niet	  op	  in	  gegaan	  is.	  Dat	  is	  in	  lijn	  met	  
het	  beleid	  van	  de	  overheid	  lokale	  zwarte	  scholen	  maar	  zeer	  marginaal	  te	  steunen,	  daarmee	  de	  
duidelijke	  behoefte	  negerend	  die	  in	  de	  rurale	  gebieden	  aanwezig	  is.	  Hij	  is	  ontvankelijk	  om	  een	  long-‐
term	  lease	  aan	  te	  gaan	  met	  de	  stichting.	  De	  vrouw	  die	  nu	  op	  sterven	  ligt,	  heeft	  de	  school	  opgericht.	  
De	  dominee	  draagt	  de	  school	  een	  warm	  hart	  toe	  en	  vindt	  dat	  de	  school	  een	  duurzame	  toekomst	  
verdient.	  We	  spreken	  af	  de	  familie	  even	  de	  ruimte	  te	  geven	  en	  na	  het	  overlijden	  contact	  met	  elkaar	  
op	  te	  nemen	  om	  proberen	  concreet	  te	  worden.	  Zitten	  er	  niet	  commercieel	  in.	  Beiden	  het	  belang	  van	  
een	  duurzame	  toekomst	  voor	  ogen	  voor	  de	  school.	  	  

Los	  van	  het	  verhaal	  rond	  Boithuto	  raken	  ze	  in	  gesprek	  over	  een	  verzorgingsplek	  voor	  Aids-‐wezen.	  
Iedere	  dag	  krijgen	  daar	  118	  kinderen	  1	  maaltijd	  aangeboden.	  Ze	  hebben	  geen	  faciliteiten	  om	  de	  
kinderen	  meer	  maaltijden	  aan	  te	  bieden,	  een	  langer	  verblijf	  of	  een	  slaapplek.	  Van	  medische	  hulp	  is	  
ook	  geen	  sprake.	  De	  geboden	  hulp	  is	  dan	  ook	  marginaal,	  maar	  houdt	  ze	  wel	  voorlopig	  in	  leven.	  De	  
kinderen	  hebben	  meestal	  verder	  niets.	  In	  het	  beste	  geval	  zijn	  er	  families	  die	  ze	  opvangen	  en	  ze	  een	  
slaapplek	  bieden.	  Maar	  een	  groot	  aantal	  kinderen	  zwerft	  over	  straat	  en	  slaapt	  in	  een	  doos.	  De	  
omstandigheden	  zijn	  al	  met	  al	  schrijnend	  en	  ook	  hier	  laat	  de	  regering	  het	  afweten.	  Dit	  klinkt	  als	  een	  
interessant	  potentieel	  vervolg	  project.	  Het	  ligt	  op	  60	  kilometer	  afstand	  van	  Boithuto.	  We	  gaan	  er	  een	  
kijkje	  nemen	  op	  de	  terugweg	  naar	  Johannesburg.	  



De	  tijd	  tikt	  door	  en	  om	  13.00u	  verzamelen	  we	  met	  zijn	  allen	  op	  Boithuto	  voor	  de	  
afscheidsceremonie.	  Britt	  heeft	  zelf	  ook	  een	  schooluniform	  aangetrokken	  en	  dat	  
vindt	  iedereen	  geweldig.	  Het	  staat	  er	  goed	  moet	  ik	  zeggen!	  Alle	  kinderen	  zijn	  er,	  
de	  leraren,	  maar	  ook	  een	  aantal	  ouders	  zijn	  gekomen	  om	  getuige	  te	  zijn	  van	  de	  
donatie	  van	  uniformen.	  De	  kosten	  voor	  een	  uniform	  zijn	  vaak	  de	  reden	  om	  
kinderen	  voortijdig	  van	  school	  te	  halen,	  dus	  deze	  schenking	  zet	  echt	  zoden	  aan	  de	  
dijk.	  De	  ceremonie	  is	  minder	  formeel	  dan	  vorig	  jaar,	  maar	  alleszins	  ontroerend.	  	  

	  

Het	  school-‐koor	  zingt	  hun	  mooiste	  liederen	  en	  de	  speeches	  zorgen	  voor	  tranen	  bij	  ons	  allemaal.	  Die	  
lieve	  leerling	  Onnica	  die	  altijd	  speecht	  heeft	  weer	  mooie	  woorden,	  maar	  als	  de	  kleine	  Elisa	  het	  woord	  
neemt	  valt	  de	  hele	  zaal	  volstrekt	  stil.	  Dan	  aan	  mij	  de	  eer	  om	  een	  paar	  woorden	  te	  richten	  en	  ik	  
bedank	  ze	  vooral	  en	  moedig	  de	  kinderen	  aan	  te	  geloven	  in	  	  hun	  dromen	  en	  tegelijk	  iedere	  dag	  kleine	  
stappen	  te	  zetten.	  Dat	  alles	  mogelijk	  is.	  Als	  Britt	  het	  woord	  neemt,	  komen	  de	  kinderen	  van	  de	  
kleinste	  klassen	  om	  haar	  heen	  staan	  met	  super	  lieve	  briefjes	  en	  woorden.	  Het	  is	  een	  bijzonder	  
moment.	  Het	  zoveelste	  bijzondere	  moment.	  

En	  tijdens	  de	  ceremonie	  arriveert	  op	  de	  valreep	  alsnog	  ons	  laatste	  vrachtje	  
met	  de	  8	  krijtborden	  en	  2	  wereldbollen.	  Yes!	  We	  hangen	  ze	  niet	  meer	  op.	  
Maar	  Lucas,	  een	  van	  de	  leerlingen	  zorgt	  ervoor.	  Hij	  heeft	  ons	  fantastisch	  
geholpen.	  Blijft	  uitspreken	  hoe	  hij	  ons	  zal	  missen.	  Een	  topper	  in	  spe.	  We	  
weten	  zeker	  dat	  ze	  hangen	  volgend	  jaar.	  He	  will	  take	  care	  of	  it.	  Al	  heeft	  hij	  

geen	  gereedschap	  om	  het	  voor	  elkaar	  te	  krijgen.	  Lucas	  stelt	  me	  voor	  aan	  zijn	  vader	  die	  ik	  
complimenteer	  met	  zijn	  zoon.	  De	  grote	  Afrikaanse	  man	  straalt	  van	  oor	  tot	  oor.	  Vertelt	  me	  dat	  het	  zijn	  
oudste	  zoon	  is	  die	  alles	  kan	  maken	  met	  zijn	  handen.	  	  

We	  spreken	  met	  de	  dame	  van	  de	  creche	  waar	  ik	  al	  even	  over	  
schreef.	  Francina,	  een	  alleraardigste	  vrouw	  die	  zich	  ontfermt	  over	  
de	  14	  kinderen.	  We	  praten	  even	  met	  elkaar	  en	  Britt	  had	  al	  een	  tas	  
samengesteld	  om	  aan	  haar	  te	  geven,	  met	  de	  zoveelste	  lading	  
krijtjes,	  belleblaas,	  papier	  in	  verschillende	  kleuren,	  ballonnen.	  Als	  ze	  
doorkrijgt	  dat	  dat	  voor	  haar	  is,	  springen	  de	  tranen	  in	  haar	  ogen.	  Ze	  
vindt	  het	  fantastisch.	  Het	  is	  een	  klein	  gebaar,	  maar	  maakt	  voor	  haar	  
een	  groot	  verschil.	  	  



Laatste	  voortgangsfoto	  van	  de	  bouw	  van	  de	  extra	  kamer	  en	  sanitair:	  nog	  lang	  niet	  gereed,	  maar	  er	  
wordt	  hard	  aan	  gewerkt:	  

	  

Daarna	  delen	  we	  kind-‐voor-‐kind	  de	  uniformen	  uit.	  De	  gezichten	  zijn	  gespannen	  en	  als	  ze	  hun	  tas	  in	  
ontvangst	  nemen	  zijn	  ze	  blij.	  De	  ballonnen	  die	  erin	  zitten	  worden	  opgeblazen.	  De	  snoepjes	  
verdwijnen	  in	  hun	  mond.	  Ze	  praten	  en	  lachen	  met	  elkaar.	  Bij	  de	  speeltuin	  is	  het	  een	  drukte	  van	  
jewelste.	  Er	  staat	  een	  rij	  bij	  de	  schommels.	  Dit	  is	  Boithuto,	  dit	  is	  waar	  we	  het	  voor	  doen.	  Het	  is	  goed	  
zo.	  	  

	  

	  

Zaterdag	  30	  augustus	  
We	  rijden	  nog	  even	  langs	  de	  NTB,	  de	  winkel	  van	  Joep	  waar	  we	  bijna	  alles	  kopen.	  Een	  soort	  Gamma,	  
Blokker	  en	  Jumbo	  in-‐1.	  Het	  is	  drukker	  dan	  doordeweeks.	  Er	  staat	  een	  prachtige	  wagen	  met	  ezels.	  
Iedereen	  lacht	  en	  is	  vriendelijk.	  Drie	  kinderen	  van	  de	  school	  ontdekken	  ons.	  Ze	  nemen	  hun	  moeders	  
meteen	  mee	  onze	  kant	  op.	  Twee	  prachtige	  Afrikaanse	  vrouwen	  met	  felle	  kleuren	  kleding	  en	  make-‐
up.	  De	  vrouwen	  zijn	  ontroerd.	  Ze	  bedanken	  ons.	  De	  ogen	  van	  een	  van	  beiden	  vult	  zich	  met	  tranen	  als	  
ze	  emotioneel	  zegt:	  I	  don’t	  know	  how	  to	  thank	  you.	  May	  God	  bless	  you	  so	  much….	  Met	  de	  uniformen	  
is	  de	  hulp	  verder	  gegaan	  dan	  de	  school.	  Alle	  ouders	  zijn	  ermee	  geholpen	  en	  dat	  zijn	  alle	  volwassen	  
zo’n	  beetje	  die	  op	  dat	  kleine	  dorpsplein	  en	  ver	  daarbuiten	  rondlopen.	  Zelf	  zijn	  we	  ook	  even	  stil	  van	  
dit	  kleine	  moment	  als	  we	  dan	  toch	  onverbiddelijk	  de	  weg	  opdraaien	  richting	  luchthaven.	  



We	  rijden	  nog	  langs	  de	  plek	  met	  de	  aids-‐wezen.	  We	  vinden	  het.	  Een	  afdak	  dat	  neergezet	  is	  door	  de	  
kerk,	  een	  golfplaten	  gebouw	  ernaast	  waar	  waarschijnlijk	  in	  gekookt	  wordt	  en	  een	  aantal	  toiletten.	  Als	  
wij	  er	  zijn	  is	  het	  er	  uitgestorven.	  Op	  een	  paar	  honderd	  meter	  afstand	  ligt	  een	  school.	  Of	  die	  twee	  met	  
elkaar	  verbonden	  zijn	  weten	  we	  niet.	  We	  spreken	  erover,	  maar	  zijn	  er	  nog	  niet	  uit.	  Wordt	  vervolgd.	  

Nawoord	  
Dit	  jaar	  was	  erg	  kort.	  Vorig	  jaar	  hadden	  we	  3	  weken.	  Dit	  jaar	  10	  dagen.	  We	  hebben	  bikkelhard	  
gewerkt.	  Enorm	  veel	  gerealiseerd.	  Zelfs	  voor	  Nederlandse	  begrippen.	  Laat	  staan	  voor	  Afrikaanse.	  
Maar	  we	  hadden	  meer	  willen	  spelen.	  Meer	  willen	  nietsen.	  En	  dan	  ondertussen	  de	  meest	  zinnige	  
dingen	  delen	  samen.	  	  Voor	  Boithuto	  is	  het	  grote	  investeringswerk	  gedaan.	  Maar	  we	  willen	  en	  zullen	  
in	  contact	  met	  ze	  blijven.	  Samen	  nadenken	  over	  en	  werken	  aan	  duurzame	  hulp.	  Over	  blijvend	  
verhogen	  van	  niveau	  van	  het	  onderwijs,	  van	  de	  leraren.	  ‘Partners	  in	  Education’:	  dat	  is	  zoals	  ze	  ons	  
noemen	  en	  dat	  is	  wat	  we	  willen	  zijn.	  En	  het	  kriebelt	  om	  meer	  op	  te	  pakken	  voor	  dit	  prachtvolk.	  We	  
laten	  eerst	  deze	  reis	  maar	  eens	  bezinken,	  maar	  jullie	  horen	  van	  ons.	  Zondagavond	  circa	  22.30u	  zijn	  
we	  thuis.	  Maandag	  08.00	  roept	  de	  arbeid	  weer	  voor	  Edgar	  en	  mij	  en	  Britt	  begint	  dinsdag	  aan	  haar	  5	  
Havo.	  	  

Lieve	  lezers,	  dank	  voor	  het	  luisteren!	  Wie	  zin	  heeft	  in	  live	  verhalen	  is	  altijd	  welkom	  bij	  ons	  en	  Britt	  is	  
ook	  weer	  te	  vinden	  op	  Gemert	  Mert	  op	  13	  september	  uiteraard,	  samen	  met	  de	  andere	  goede	  doelen	  
van	  Gemert-‐een-‐bron-‐voor-‐anderen.	  

Hartelijke	  groet	  vanuit	  Gemert,	  

Jordie	  en	  natuurlijk	  Edgar	  &	  Britt	  


