Nieuwsbrief 3 - 2017 – Leerlingen & Projectenoverzicht
De vorige twee nieuwsbrieven heb ik geschreven over onze drie projecten. Deze
nieuwsbrief gaat over bijzondere leerlingen. Ik sluit deze nieuwsbrief af met een
projectenoverzicht en een drietal gerichte verzoeken om sponsoring (vooral gericht aan
onze zakelijke relaties). Daarbij ook een bijzondere oproep in onze zoektocht naar een
geschikte kandidaat die het een uitdaging lijkt, capabel en in staat is om een jaar in
Swartwater te komen werken en de kwaliteit van het onderwijs een boost te geven.
Welke leraar durft deze uitdaging aan te nemen?

Onnica
Onnica is een meisje, of inmiddels eigenlijk een jonge vrouw, die we kennen sinds 2014.
Zij viel alle jaren op, omdat zij in al haar verlegenheid op de ceremonies het woord aan
ons richtte. Om namens alle leerlingen ons te bedanken. Zij viel ook altijd op, omdat ze
altijd vriendelijk en correct was. In de klas was ze niet de beste leerling, maar ze werkte
hard en daarmee is zij een van de leerlingen die afgelopen jaar geslaagd is voor grade 12
op vrij jonge leeftijd. Ze is 19. Een stevige prestatie, die alleen bereikt wordt door
kinderen die en gezegend zijn met genoeg intelligentie en genoeg
doorzettingsvermogen. Onderstaande foto’s van Onnica zijn achtereenvolgens gemaakt
in 2014, 2015, 2016 en 2017.

Britt en ik spreken met haar af in Lephalale, want wat extra leuk is aan Onnica is dat ze
leraar wil worden. Vanuit de stichting spreken we er al jaren over, om niet alleen de
school als geheel te helpen, maar ook individuele kinderen te stimuleren een studie te
beginnen en af te maken. Tot op heden hadden we geen geschikte kinderen gevonden,
maar Onnica is er zeker een. We spreken er over met haar. Wat goed is, is dat ze zelf al

een beurs heeft aangevraagd (is nog niet toegekend). Die zijn er beperkt beschikbaar en
zijn eigenlijk net als in Nederland leningen, die je later terug betaald. We proberen uit te
zoeken wat precies de kosten zijn voor haar ouders en voor haar zelf. Ook vragen we
haar om na te denken wat zij precies zelf kan doen, naast goede resultaten halen. Het
zou mooi zijn als zij een voorbeeld wordt voor andere kinderen, een soort rolmodel,
over hoe het leven kan lopen en wat je daar zelf aan kan doen. We kunnen haar reactie
nog niet goed pijlen, wellicht ook omdat het nog niet heel concreet is. We spreken over
ruim een week nogmaals met haar af, zodat zij een aantal dingen op een rij kan zetten en
dan maken we gelijk kennis met haar moeder. Wordt vervolgd! Het zou mooi zijn als we
een specifieke sponsor kunnen vinden om Onnica haar studie te bekostigen, dus bij
interesse, meld je snel. Naar verwachting gaat het om enkele duizenden euro’s per jaar
voor een periode van drie of vier jaar.

Stanfort
Sommige van jullie vroegen er al naar. Hoe is het nu met Stanfort? Voor onze nieuwe
lezers: Stanfort is een jongetje van inmiddels 11 jaar oud. Hij zat vorig jaar nog altijd in
de klas bij de allerjongste kinderen en was een buitenbeentje. Hij lachte nooit en had
altijd een stuurse uitdrukking. Hoe dat kwam? Hij kon niets zien. Hij had een virus in zijn
ogen gekregen, dat we in Nederland in een week zouden oplossen, maar dat virus zat er
al bijna zijn hele leven en had hem nagenoeg blind gemaakt. Daarmee is een leven als
bedelaar het enige dat er voor hem in het verschiet zou zijn. Hij zou nooit ook maar 1
klas doorkomen, want hij kon niet schrijven of lezen natuurlijk. Hij had ook geen ouders
die echt voor hem zorgden, maar wel een hele arme, maar keurige oma. Met haar
hebben we overlegd en toen hebben we Stanfort meegenomen naar de stad. Naar een
opticien. En daar bleek dat hij met een simpele crème in combinatie met een bril weer
zou kunnen zien. Een normaal jongetje zou worden.

Van linksboven naar rechtsonder:
- Voor behandeling (2016)
- Na nieuws dat hij te genezen is (2016)
- 1 jaar later in het middelpunt aan het
zingen met zijn bril (2017)

Wat er toen gebeurde, was een soort van een wonder. Het stuurse jongetje veranderde
in een blij lachend kind. Hij werd druk en ondeugend en de volgende dag hebben we nog
nooit een jongetje zo fanatiek zien hoelahoepen. We hebben hem achtergelaten met drie
tubes oog crème, de leraren en oma geïnstrueerd en ze op hun hart gedrukt de crème
zorgvuldig te gebruiken en helemaal op te maken.
Inmiddels zijn we een jaar verder. Stanfort is dit jaar over gegaan en zit nu in grade 2. De
gedragsverandering bij het jongetje is enorm. Hij speelt en lacht nog steeds. Meestal
draagt hij zijn brilletje, maar niet altijd, want hij wordt er ook mee gepest. Zijn ogen zijn
nog niet zo ver genezen als we gehoopt hadden, maar hij is er heel veel beter aan toe dan
vorig jaar.
Dit jaar proberen we de opticien naar school te krijgen. Dat is nog niet gelukt. En dan bij
alle kinderen te testen hoe hun ogen er aan toe zijn. Veel kinderen klagen over
oogproblemen en hoofdpijn. Britt heeft uit Nederland een stuk of 30 goedkope brillen
meegenomen van verschillende sterktes. Die kunnen dan uitgedeeld worden aan die
kinderen die het het hardst nodig hebben. En mooie bijvangst is dan dat Stanfort met
zijn brilletje geen uitzondering meer is.

Frans
Frans kennen we niet van Boithuto, maar
kwamen we tegen bij de ‘Bou & Hardeware’,
een winkel in Lephalale. We kopen daar oranje
verf en raken aan de praat. Als hij hoort dat de
verf voor Boithuto is, vindt hij het geweldig.
Het is zijn oude school. Hij kent alle leraren
nog. Hij was er pas nog geweest en hij had
gezien hoeveel er veranderd was. Als hij hoort
dat dat het werk is van onze stichting zijn we
zijn helden. En we krijgen meteen meer korting
op de verf J.

Projectenoverzicht
Voor de geïnteresseerde lezer een overzicht van alle deelprojecten die we op dit
moment onderhanden hebben, gekoppeld aan de doelstellingen van onze Stichting. We
hebben dit keer veel meer succesvol in beweging gekregen dan vorig jaar. Dat komt
deels omdat we voort bouwen op afgelopen jaren, deels ook omdat we langer ter plekke
zijn. Gevolg is wel dat ons budget er doorheen vliegt en we bij deze toch weer een
oproep doen voor extra donaties, vooral gericht aan onze zakelijke relaties. De bodem
van ons budget is namelijk in zicht, maar de bodem van het aantal zinvolle en concrete
projecten nog niet. Uiteraard werken we mee aan het maken van foto’s op verzoek en
kun je ook je eigen naam aan een deelproject verbinden, mits het gehele deelproject
voor rekening komt van 1 sponsor / donateur.
Nog niet over alle deelprojecten hebben we dit jaar geschreven, maar dat komt vanzelf
als je blijft lezen J. Deelprojecten met een nummer dat begint met een B zijn voor

Boithuto Combined School. De deelprojecten met een M zijn voor de kindercrèche in
Motlopi. En de deelprojecten met een H zijn voor de Mosima Primary School (in
Hlagalakwena).
Doel 1: Verbeteren toegang tot het onderwijs
Nr
B13
B17
B20

Naam
Uitbreiden kostschool
Schoolbus
Schooluniformen

B24

Aankoop grond en
aanleg waterput
(Licht) medische hulp

B36
M2

Nieuw gebouw:
kinderdagverblijf

H2

Nieuw gebouw:
sanitair hostel

H3

Nieuw gebouw:
hostelfaciliteiten

H4

Inrichting hostel

Status
Gereed
Doorlopend, in principe verantwoordelijkheid Department of Education
We gaan behoeften komende weken nog inventariseren. Er lijkt nu geen directe
noodzaak te zijn.
Loopt circa een jaar, eerste approval voor afsplitsing is binnen J J J
We proberen opticien op school te krijgen, die testen kan doen met alle
leerlingen. We hebben circa 30 brillen bij ons uit NL van verschillende sterktes
die toegewezen kunnen worden.
Door verbeteren van de mogelijkheden van kinderopvang, hoeven de oudere
kinderen niet op de jongere kinderen te passen en kunnen ze gewoon naar
school
De school kan starten met een hostel als er alleen douches aangelegd worden,
door een tweetal van de leegstaande klaslokalen voorlopig te gebruiken als
slaapvertrekken. We willen dit jaar dan ook minimaal een sanitaire ruimte
realiseren en ontvangen daarvoor een offerte.
De wens is uiteindelijk een hostel te plaatsen voor 200 kinderen. Wij hebben nu
een gebouw ontworpen (18*7 meter) dat ruimte biedt aan 24 kinderen inclusief
het bijbehorende sanitair. Idee is dit gebouw voor gebouw neer te zetten en pas
de volgende fase te starten als het bestaande gebouw vol zit en er voldoende
aanvragen zijn. Er zullen dan uiteindelijk maximaal acht gebouwen geplaatst
worden. Vanuit Mosima zijn aanvullende verzoeken te verwachten op gebied
van overige faciliteiten.
We hebben voor dit jaar 10 stapelbedden besteld inclusief matrassen en
beddengoed, waarmee de eerste start van het hostel een feit zal zijn, mits het
lukt tijdig sanitair te organiseren.

Doel 2: Verbeteren kwaliteit van het onderwijs zelf
Nr
B0/M0/H0

Naam
Little Smile Actions

B23

Studiebeurs
individuele leerlingen
Digitalisering

B25

B29

Extra leraar (NL of
Afrikaans)

B35

Studieboeken en
onderwijsleermiddelen

Status
Doorlopend, alles wat een lach op een gezicht van een leerling kan
toveren valt hieronder
In gesprek met Onnica die leraar wil worden (zie deze nieuwsbrief)
Inventarisatie gedaan van alle aanwezige middelen. Het plan is om vier
computers gereed te maken voor gebruik door leerlingen (erg oude
modellen, maar volstaan om te leren typen en word, excel en
powerpoint). Daarnaast vier laptops gereed maken (worden deels geupgrade) voor leraren, waarbij er 1 aangesloten wordt op internet.
Daarbij worden ook de printers aangesloten en komt er een aparte
kopieermachine (met goedkopere toner). Oude spullen die niet meer
bruikbaar zijn, worden afgevoerd.
Dit alles in combinatie met een training van 2 weken a 2 uur per dag en
gevolgd door monitoring van een bedrijf ter plekke (we hebben
eindelijk, eindelijk een goed bedrijf gevonden!)
Het is een grote wens voor minimaal een jaar een NL leraar toe te
voegen aan het leraren team, om de kwaliteit van het onderwijs een
boost te geven. Dit zou een doorgewinterde leraar moeten zijn, die goed
in staat is aan te sluiten in de Afrikaanse cultuur en bereid is tegen een
onkostenvergoeding te werken.
Voor wat betreft het Afrikaanse team lijkt het op dit moment zo dat het
Department of Education het team weer gaat aanvullen tot zes leraren
(op dit moment zijn er maar vier aanwezig). Dat zou fantastisch nieuws
zijn.
Aanvullen van ontbrekend studiemateriaal. We ontvangen de lijst met
wat ontbreekt en zullen dat aanvullen.

B44

Salariskosten admin
clerk

Door aanwezigheid van een admin clerk, kunnen de leraren focussen op
het onderwijs zelf en krijgen ze meer inzicht in de prestaties van de
leerlingen

Doel 3: Verbeteren infra en onderwijs omgeving
Nr
B6

Naam
Klein onderhoud

B11

Moestuin

B26

Meubilair

B30

Hygiëne pakketjes

B32

Staffroom

B42

Renovatie:
slaapverblijf admin
clerk
Nieuw gebouw: extra
slaapverblijf leraar
Meubilair
Speeltuin
Meubilair

B43
M1
M3
H1

Status
Doorlopend, met extra investeringen als we ter plekke zijn. Zo zullen we nu
bijvoorbeeld ook het hek laten repareren rond de school.
Eindelijk! Hij is er nu toch! Militairen hebben geïnvesteerd in aanleg. Wij zullen
in de materialen voorzien voor een hek, een net en een poort. Hiermee krijgt
Boithuto een eigen groetentuin en zullen de dagelijkse maaltijden rijker worden
aan voedingswaarde.
Forse post dit jaar: schoolbanken, de volledige inrichting voor de staffroom en
nieuw meubilair voor het kantoor van de admin clerk
Voor alle kinderen een hygiëne pakketje dat minimaal bestaat uit een blok
Sunlight Soap, een tandenborstel, tube tandpasta en een washand
Aanleg van een ruimte voor de leraren waarin lessen voorbereid kunnen
worden en waarin overleg kan plaatsvinden
Creatie van een kamer door aanleg van een muur en aanleg van een toilet
Aanleg extra slaapkamer voor een leraar
Inrichting van het kinderdagverblijf met o.a. drie bedjes, kastjes en speelgoed
Speeltuintje is besteld en zullen we dit jaar plaatsen.
Voor de allerkleinste zijn alle tafeltjes kapot. We hebben vier gekleurde tafels
besteld (rood, blauw, geel, groen) met zestien stoelen en zullen deze dit jaar aan
ze schenken.

Voor de deelprojecten in het rood willen we extra aandacht vragen, omdat dat deelprojecten zijn
die zich goed lenen voor specifieke sponsoring en we op dit moment ook eigenlijk te weinig
middelen ter beschikking hebben:
- B23 (Studiebeurs voor Onnica): we weten het bedrag nog niet precies, maar dit zal in de
orde van grootte liggen van 2.000-3.000 euro per jaar, voor een periode van vier jaar
- B25 (Digitalisering): we hebben een bedrag nodig van 1.000 euro voor de aanschaf, reparatie
en upgrade van devices en nogmaals een bedrag van 1.000 euro voor eenmalige opleiding voor
de leraren, gevolgd door monitoring
- B29 (NL Leraar): we zoeken een sponsor die de onkostenvergoeding voor zijn rekening wil
nemen, als we op het niveau zitten van een fulltime salaris van een Afrikaanse leraar zou een
bedrag van 800 euro redelijk zijn. Naast het financiële, zijn we vooral op zoek naar een
geschikte kandidaat die deze uitdaging aan kan en wil gaan!!
Tenslotte extra aandacht voor H3: dit is de start van een volledig nieuw project met heel veel
potentie. We verwachten niet een sponsor aan te trekken die zich over het hele hostel wil
ontfermen, maar hebben hiervoor wel een combinatie van sponsoren voor nodig. We laten
komende periode weten wat de kosten zijn van een compleet gebouw met alles erop en eraan.
We verwachten dat dat rond de 20.000 euro zal liggen (voor een gebouw voor 24 kinderen,
inclusief inrichting) en de uitrol zal zonder enige twijfel een meerjaren plan zijn.
Heel hartelijke groet namens ons allemaal uit Swartwater,
Jordie
p.s. Ons rekeningnummer is NL30RABO0302654259 op naam van Stichting Britt Helpt.
p.s. 2 Wij hebben inmiddels een Afrikaanse telefoon waarop we goed bereikbaar zijn via app,
sms of via ons emailadres (info@britthelpt.com). Dit nummer is +27660334481. We kunnen
jullie berichtjes dus ontvangen J.

