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Als eerste project staat op de lijst Botshelo 
Kindercrèche en preschool. Een project dat we 
voor het eerst bezocht hebben in mei 2018 en op 
basis van dat bezoek toegevoegd hebben aan 
onze portfolio. Onze contactpersoon is William, 
wie beter dan welke contactpersoon dan ook ons 
goed op de hoogte heeft gehouden tijdens de 
lange periode dat we in Nederland waren en zich 
ook regelmatig op social media laat zien. Ook nu 
weer is hij ruim voor de afgesproken tijd op de 
afgesproken plek en springt op van onder de 
boom als hij onze auto aan ziet komen. Hij zwaait 
uitbundig, omhelst ons en blijft maar zeggen hoe 
happy hij is dat wij er weer zijn. Zijn 
schoonouders runnen uit pure passie de crèche. 
Passie om de meest arme en afgelegen gebieden 
van Zuid-Afrika te voorzien van onderwijs. En 
een drijfveer om daar vrijwillig zich voor in te 
zetten, na een lange carrière als onderwijzers. 
 

Het is een privé crèche die volledig gerund wordt door vrijwilligers. Ouders betalen een 
bijdrage van ongeveer 10 euro per maand, waarvoor de kinderen dagelijks opgevangen 
worden, twee maaltijden per dag krijgen en ook nog voorbereid worden op de grote 
school. Ook voor Afrika is dit weinig geld, ongeveer 0,35 cent per kind per dag. Deze 
creche is een schoolvoorbeeld van hoe je met ontzettend weinig middelen, heel veel kan 
bereiken door de aanwezigheid van fantastische mensen die van niets iets weten te 
maken en zichzelf weg cijferen. Het terrein ziet er even keurig uit als vorig jaar, alles is 
opgeruimd en schoon. Dit in schril contrast met de rommel en bende in de dorpjes waar 
we doorheen gekomen zijn wat vaak rondom de huizen verspreid ligt.  
 
In dit project is het voor het eerst goed gelukt, terwijl wij er niet waren voortgang te 
boeken op een project. Het gebouw dat ze hadden is verdubbeld ten opzichte van de 
oude versie. Ze hebben er een heel lokaal bij gekregen van ongeveer 56m2, zodat ze in 
het ene gebouw kinderen kunnen laten slapen, spelen of eten en in het andere lokaal 
kinderen les kunnen geven. Joseph, onze vertrouwde 
aannemer, heeft ook dit project tot een goed einde gebracht. 
Het is het belangrijkste project dat we afgelopen periode 
hebben weten te realiseren met dank aan onze donateurs in 
Nederland. De nodige aanwijzingen waren nodig om dit te 
realiseren, maar ook daar heeft William zijn rol goed gepakt 
en het eindresultaat mag er wezen. Het is een simpel gebouw, 
passend bij Afrika en passend bij de crèche. Het is een enorme 
verbetering. Edgar inspecteert samen met William het 
gebouw omdat we bij de oplevering niet aanwezig konden zijn 
en bovendien maken ze een inventarisatie van het hele terrein 



met de status en de aandachtspunten. De foto’s van het gebouw volgen! Die staan op 
mijn camera waar ik ze nu niet vanaf krijg . 
 
Ook de speeltuin is gelukt. We hadden een speeltuin besteld en 
wilden die laten bezorgen door de leverancier. Maar door de 
feestdagen hadden ze een bedrijfssluiting en liep dat bijna mis. 
Maar William is zelf in de auto gestapt naar Johannesburg, heeft de 
speeltuin opgehaald en naar de crèche gebracht. Een actie die twee 
volle dagen in beslag genomen heeft. Twee dagen voor Kerstmis 
stond hij er. De kindjes raken niet uitgespeeld.  

 
Op de oude lagere school van Britt, de Pandelaar in Gemert, 
hebben kindjes kleine zakjes gevuld en versierd voor de 
kindjes in Afrika. We hebben er bijna 80 bij ons, een tas vol. 
Ze zijn stuk voor stuk anders en met een andere inhoud. 
Alle kindjes die vandaag in de crèche aanwezig zijn, krijgen 
er eentje. Er wordt aan de kindjes uitgelegd dat kindjes aan 
de andere kant van de wereld deze voor hen gemaakt 
hebben. Of de kindjes het allemaal snappen is de vraag, 
maar de vele ouders die vandaag ook aanwezig zijn 
snappen het in ieder geval wel en vinden het geweldig. De 
kindjes zijn vooral heel blij als ze de zakjes mogen openen 
en er allerlei kleine cadeautjes tevoorschijn komen. De 
Pandelaar: EEN DIKKE DANKJEWEL! 
 

Dan sluiten we het nieuwe gebouw en halen we al het in Johannesburg gekochte 
speelgoed naar binnen. We richten het in tot het een klein paradijs is geworden, met 
heel veel leuke spullen waarmee een kind een kind mag zijn. Iets wat niet 
vanzelfsprekend is in Zuid-Afrika. Maar waar tegelijkertijd ook spelenderwijs veel 
onderwijsdoelen mee bereikt worden: kleuren, vormen, tellen, het zit er allemaal bij in 
allerlei vormen. Ook hebben we een hele tas meegenomen met kleding, sommige nieuw, 
sommige tweedehands. Het is echt veel. We vertellen William en haar moeder dat ze 
vooral moeten zorgen dat de kleding terecht komt bij de families die het het hardst 
nodig hebben. Ze knikken en nemen hun taak serieus. We weten 100% zeker dat dit 
goed terecht komt. 
 
De kindjes worden hand in hand in groepjes van vier 
binnen gelaten. Ze zijn een beetje beduusd en kijken met 
grote ogen om hun heen. Zoveel mooie kleurtjes en spullen 
hebben ze in hun leven nog niet gezien. Als ze doorkrijgen 
dat ze er mee mogen spelen beginnen ze te lachen. We 
zetten ze daarna aan het vingerverven. Ze maken 
tekeningen voor de kindjes in Nederland. Het zijn kleine 
ukkies, dus artistiek, nou ja, het was vooral leuk laten we 
maar zeggen, maar we zorgen dat deze Afrikaanse 
kunstwerkjes op de Pandelaar bezorgd worden.  
 



Ondertussen gaan we buiten aan de slag met de volwassenen om de buitenmuren op te 
vrolijken, zodat het een echte kindercrèche wordt in plaats van een saai grijs gebouw. Ze 
vinden het prachtig en ze werken allemaal hard mee. In korte tijd wordt het een heel 
vrolijk gebouw. En terwijl het geverf gaande is, lopen we met William rond over het 
terrein en praten we wat diepgaander dan dat mogelijk is via whats-app. Zijn moeder is 
zo ontzettend dankbaar en blij met wat wij doen en hij wil zichzelf aanbieden om ons te 
helpen onze projecten nog succesvoller te maken. Eerst waren we wat argwanend, want 
we weten dat hij zijn baan in de marketing verloren is en nu werkeloos is, en we dachten 
dat hij geld aan ons wilde verdienen. Maar hij bood zich echt aan als vrijwilliger. 
Bevestigde dat meerdere malen. Hij wil eens in de 1 of 2 maanden naar onze projecten 
gaan, rapport uit brengen over wat er gaande is, foto’s maken en ons op de hoogte te 
houden. Het is echt een geweldig aanbod. William spreekt uitstekend Engels, maar ook 
de lokale Afrikaanse talen. Hij heeft afgelopen 1,5 jaar bewezen goed met ons te 
communiceren, zowel via whats-app als via social media. En hij is ook in staat om dingen 
op te halen, weg te brengen of te coördineren. Onze reis is met dit aanbod, eigenlijk al 
supergeslaagd. Maar we zijn pas net begonnen. We gaan hem toevoegen aan onze 
African Board, zeggen dat hij dan ook op onze website komt en dat we een quote van 
hem willen hebben waarom hij dit wil doen. Hij straalt van oor tot oor. En wij ook. 
 
Ondertussen inventariseren we de behoeften van Botshelo. 
Ze zijn bovenal dankbaar voor alles wat we al gedaan 
hebben. Ze zijn bescheiden en willen niet overvragen. Maar 
ze hebben nog wel degelijk behoeften. Het toiletgebouw 
opknappen is daarbij nummer 1. Ze hebben een gebouw dat 
allerminst bestand is tegen regen en wind. Het is gemaakt 
van beton en is eigenlijk alleen een gat in de grond. Er is 
geen stromend water beschikbaar en wij dachten dat er een 
sceptic tank in de grond zat, maar dat is ook niet het geval. 
Als het vol is, proberen ze het met chemicaliën op te lossen, maar dat is alles. Ook de 
volwassen toilet staat in een hokje van golfplaten. Er zit daar een soort van toiletpot in, 
maar ook geen echte. En het is hetzelfde gat in de grond. Het geheel ziet er verrassend 
schoon uit en ruikt ook schoner dan je zou verwachten.  Ondanks dit zou geen enkele 
Europeaan zich hier op zijn gemak voelen. Bovenaan hun prioriteitenlijst staat een iets 
beter gebouw in combinatie met echte potten. Niet eens geschikt voor water, maar in 
ieder geval een pot waarop je kan zitten. Die bestaan hier in Afrika.  



 
Het tweede dat ze heel graag zouden willen hebben 
is een wat betere keuken. De hele ‘keuken’ bestaat 
uit een gietijzeren hutje, met een paar potten 
waarop gekookt wordt. Hierop worden 2 
maaltijden voor een kleine 70 kindjes per dag 
klaargemaakt. Er is geen enkele vorm van 
voorziening en het is bloedheet binnen. Het 
schoolproject onder leiding van Babs van Sleeuwen 
op het VMBO van de Knippenberg uit Helmond 

heeft hier een keer een interessante oplossing voor bedacht. We gaan met ze praten om 
te kijken of we dit hier kunnen realiseren. 
 
En pas op drie (die prioritering verbaast onze westerse geest dan weer) staat stromend 
water. Ze weten dat er water in de grond zit en dat als er geboord is, dat ze dan over een 
eigen waterbron bezitten. Ze zouden hier heel blij mee zijn, maar de toiletgroepen en de 
keuken staan hoger op hun lijst. Nu komt het water van een afstand van kilometers naar 
de crèche toe, soms wordt het met auto’s gehaald, soms op de hoofden van de vrouwen.  
 
En daarmee komt ons bezoek weer tot een einde. We maken nog wat foto’s met de 
kindjes bij de speeltuin en er worden woorden van dank uitgesproken. We benadrukken 
onzerzijds hoe goed het werk is wat ze doen, stimuleren ze voor elkaar te zorgen en 
beloven ze dat we terug komen als ze zo goed blijven zorgen voor al deze kinderen. We 
realiseren ons eens te meer hoe bijzonder en uniek deze contacten zijn.  

 
 
Het was een prachtige dag op dit project. #Togetherwecanchangetheworld. 
 
Jordie van Berkel 
Voorzitter Stichting Britt Helpt 
 



p.s. Mochten jullie ons willen steunen: iedere euro kunnen we supergoed gebruiken. We 
beschikken over een ANBI-status en het CBF-keurmerk. Eenmalige en structurele 
donaties zijn zeer welkom op (LET OP: nieuw rekeningnummer): 
NL.42.TRIO.0379.7099.53 
 
p.s.2 We zijn het best bereikbaar op ons tijdelijke Afrikaanse nummer +27656955459, 
bij voorkeur via whatsapp. 
 


