Nieuwsbrief 7 - 2020 – Boithuto Combined School & Lephalale
En zo zijn we alweer bij de laatste nieuwsbrief aangekomen van deze bestuursreis.
Ondertussen zijn we in ons vakantiedeel belandt en is het me gelukt de foto’s van mijn
camera te krijgen met dank aan een aardige ranger J.

Boithuto Combined School is het project wat we al sinds 2014 steunen. Het is een grote
farmschool, van de allerarmste soort. In de loop der jaren hebben we samen ongelofelijk
veel weten te realiseren: heel veel gebouwen, van klaslokalen, het hostel, het sanitair,
een staffroom, maar ook veel hulp in de bemanning van hun staf (we betalen al jaren een
conciërge en een admin clerk), ondersteuning in uniformen, een bibliotheek, meubilair,
beperkte medische hulp voor kinderen, ondersteuning van de wezen en allerarmsten
gezinnen, oprichten van een moestuin, aanvullend lesmateriaal, hygiëne pakketjes, een
wasmachine, computers, computerondersteuning voor leraren en talloze tover-eenlach-acties. Ook staat er inmiddels een waterput en zijn we eigenaar van de grond
waarmee we kunnen borgen dat voor altijd de school kan blijven voortbestaan. En
waarschijnlijk vergeet ik nog het een en ander. Boithuto is echt het voorbeeld van
duurzame en impactvolle hulp op de manier zoals wij het graag zien vanuit de stichting.
Ook Boithuto is helaas
gesloten, maar de
principle is er (Lucas
links), de senior docent
(Peter Molepo derde
van links), een van de
meest trouwe ouders
(Thomas, tevens
buschauffeur en
priester, op rechts) en
de admin clerk (Dinah, tweede van links). Ook ontmoeten we hier onze aannemer
Joseph met wie we al jaren zaken doen. Als we aankomen staan ze te klappen en lachen,
een african welcome for our oversea friends.
Na de eerste blijdschap gaan we zitten en praten we uren en uren met elkaar. We starten
vooral met luisteren, met hoe het gaat, waar ze mee worstelen, wat ze nodig hebben. En
terwijl we naar hun verhalen luisteren groeit onze trots. Deze mensen in wie we al ruim
vijf jaar geïnvesteerd hebben zijn zo bescheiden en zo ontzettend eerlijk en open over

alles en vanuit een geweldige mindset. Trots, geen slachtofferrol, maar ook realistisch,
vol zelfvertrouwen en bescheiden tegelijk.
Ze vertellen zoveel verhalen,
maar die hebben ze niet
gedeeld met ons terwijl we in
Nederland waren. Daar geven
we ze voor op hun kop. We
hadden ze zo goed kunnen
helpen als we de verhalen maar
zouden kennen. Er is ruimte om
dit pijnpunt te benoemen, dat
we willen dat ze vaker en proactiever communiceren en
rapporteren. Ze vertellen vol
trots dat ze nu 145 kinderen
hebben, maar voor het
volgende semester (dat volgende week begint) weer 25 kinderen extra. Dat is een
enorme prestatie tegen het dieptepunt van 2016 met nog maar 116 leerlingen.
Ze vertellen dat de ouders de school zo mooi en veilig vinden en hun kinderen hier graag
naar toe laten gaan. Dat dat zeker ook aan ons te danken is. Vooral aan de laatste
verbeteringen in het hostel met een veilig hek en schaduwnetten wat we pas net
afgerond hebben. Het is ook echt prachtig geworden! Dat ze balen dat er niet nog 10
extra kinderen zijn, omdat ze dan een extra leraar gekregen hadden, maar dat ze nu
zonder moeten doen. Terwijl ze 13 klassen met alle verschillende vakken moeten geven
met maar 6 leraren en dat dat nauwelijks te doen is. Dat ze echt hun best doen, maar aan
hun max zitten.
Ze komen terug op de eerdere gesprekken dat we misschien tijdelijk een wiskunde
leraar uit Nederland wilden plaatsen omdat dat hun struikelvak is, maar dat ze nu zelf
iemand lokaal gevonden hebben die het zou willen doen. Dat ze zelf nagedacht hebben
hoe dat te realiseren en dat ze het onderhoud samen met de ouders zelf willen doen en
daarmee 2000 rand per maand besparen. Maar dan nog steeds is er structureel 3000
rand extra per maand nodig (dat is ongeveer 200 euro structureel per maand, totale
kosten leraar liggen ongeveer op 340 euro per maand) om een wiskunde leraar op
Boithuto bij te plaatsen. Ze vinden het lastig om de vraag te stellen, en het rood komt
bijna door hun donkere huid heen. Dit was het ‘serious issue’ dat ze al via whats-app
aangekondigd hadden. Wij luisteren en luisteren. We beloven niets in eerste instantie.
En de verhalen gaan verder, zoals het feit dat 20 kinderen zijn die echt uit hele arme
gezinnen komen of wees zijn en geen schooluniformen meer kunnen betalen. Dat ze
geprobeerd hebben uniformen bij elkaar te schrapen, maar dat dat niet helemaal gelukt
is en dat ze nu door de vingers zien dat de kinderen niet volgens de voorschriften
gekleed zijn. Maar dat de kinderen daardoor nog meer op een uitzonderingspositie
komen en zich schamen. Dat ze uit het onderhoudsgeld wat ze al jaren van ons krijgen
(we praten over 80 euro per maand om de volledige school en het terrein in de huidige
staat te houden) ook een aantal verbeteringen hebben weten te realiseren.

Ook het net van de speeltuin
die we in 2015 geschonken
hebben is aan vervanging
toe.

Dat de schoolbus kapot gegaan is en er nu een aantal ouders pendelen om alle kinderen
toch op school te krijgen en dat ze het benzine geld daarvoor met de leraren bij elkaar
schrapen. Maar ze vertellen vooral vol trots dat alle kinderen toch op school komen en
niemand de lessen hoeft te missen. Dat ze hopen dat ze in april weer een echte
schoolbus door de overheid toegewezen krijgen en hoeveel brieven ze daarvoor
geschreven hebben. Dat de mooie schooltuin in wie ze zoveel energie gestopt hebben in
1 nacht verwoest is door een onweersbui en dat ze die opnieuw willen opbouwen. Maar
dat de spinazie die ze eruit gegeten hebben lekker was. Ze bieden ons excuses aan dat de
tuin verwoest is, maar we zeggen ze dat zij daar toch niets aan konden doen. De
verhalen stoppen niet.

Ondertussen is Edgar naar buiten gelopen om onze aannemer op te vangen Joseph die
op verschillende plekken werk gerealiseerd heeft terwijl wij in Nederland waren. Hij is
erg blij ons te zien. We doen al jaren zaken met hem, hebben al eens een ander
geprobeerd maar dat is zeer slecht bevallen en we zijn dankbaar voor zijn trouw en de
kwaliteit van zijn werk. Hij weet als geen anders dat hij ons niet moet bedonderen, dat
het niet ons geld is, maar het geld voor de kinderen en dat als hij goed werk aflevert we
terug blijven komen met nieuwe verzoeken. We spreken de aanvragen door van de
andere projecten en maken een ronde langs alle gebouwen van Boithuto.

Wat we in 2019 gerealiseerd hebben op Boithuto
Afgelopen maanden hebben we net als op Botshelo op Boithuto een paar belangrijke
dingen te weten realiseren. Hun twee grootste klaslokalen worden ook gebruikt als

ruimte voor grote bijeenkomsten met de community, maar kenden nauwelijks een
afscheiding, zodat de lessen over en weer letterlijk te volgen waren. Deze afscheiding is
er nu wel en is super functioneel.

En een nog veel grotere aanpassing zijn de hekken bij de hostels. Zowel de jongens als de
meiden hebben nu een veilig hek om het hostel heen staan, waarmee ze niet alleen van
elkaar gescheiden kunnen worden, maar ook van kwaadwillende mensen van buitenaf.
En bij beiden gebouwen zijn geweldige schaduwnetten gerealiseerd die zorgen voor een
heerlijke plek om te zitten als het werk gedaan is. De hekken zijn zo gepositioneerd dat
er niet alleen het leerlingenverblijf binnen de hekken staat, maar ook een verblijf van
een volwassen leraar. Wij waren zelf wat terughoudend omtrent dit verzoek de
afgelopen jaren, omdat we van de school geen gevangenis willen maken en dat een
beetje zo voelt. Ook de leerlingen zelf waren eerst sceptisch, maar zijn nu ook blij met
hoe het geworden is. Het geeft rust en veiligheid. En voor ouders blijkt juist deze
nieuwste aanpassing vaak de reden om te kiezen voor Boithuto en niet voor een andere
school. Hier is mijn kind veilig. Het niveau van onderwijs interesseert ze helaas vaak
minder, maar de veiligheid van hun kind wel degelijk. Ik denk dat we dat wat onderschat
hebben en precies, precies daarom is luisteren zo belangrijk.

Ook is er eindelijk een waterput gerealiseerd en nieuwe toiletten voor de kinderen in
maar liefst 3 aparte gebouwen die er perfect uit zien. Wij hebben een rol in gehad om de
juiste verbindingen in te leggen, maar de overheid heeft hier uiteindelijk haar rol
genomen.

En ook zijn de bedden verder aangevuld door Unitas, de
blanke school uit Swartwater, die decennialang niet naar
Boithuto omgekeken heeft, maar sinds wij actief zijn is
ook dat veranderd. We zijn er trots op dat de school
vooruit komt en zelfstandiger wordt. De bomen die we
gepland hebben, zijn gegroeid door trouw water geven.
De geiten die op het terrein rondlopen worden bij deze
jonge bomen weggejaagd. Het Boithuto team is zorgzaam.

Wat we tijdens onze bestuursreis gerealiseerd hebben in 2020
1. Een wiskunde leraar voor 12 maanden
Ondertussen verzoeken ze ons ook om een aantal zaken. Met top op 1 het verzoek om de
wiskunde leraar. Dit is een dusdanig groot verzoek dat we dit terug leggen bij ons
Nederlands bestuur. En na rijp beraad inclusief een krakerige hangout vergadering
hakken we de knoop door om mee te gaan met hun verzoek. Voor 12 maanden. Lukas en
Peter reageren eerst in stilte en zijn daarna zo ontzettend dankbaar.
We hebben een budget gereserveerd, maar we hopen dat voor dit verzoek een aparte
donateur opstaat… Hoe mooi zou het zijn als er een onderwijsinstelling, gemeente of
andere organisatie dit op wil nemen in hun jaarbudget voor 2020 vanuit MVO
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) doelstellingen? Super concreet en super
impactvol…. Het budget waar we naar op zoek zijn is eenmalig 4.000 euro en we zijn dan
ook op zoek naar een zakelijke sponsor.
Mr Moses Semenya is 36 jaar oud. Hij is een ervaren onderwijzer, maar had op dit
moment geen baan in het onderwijs. Hij heeft zelf geen ouders meer en moet uren reizen
om bij Boithuto te komen, maar wil dit dolgraag doen. Het salaris dat we hem betalen is
ook voor hier niet hoog, een marktconform salaris zou rond de ZAR 8.000 per maand
zijn (zo’n 533 euro), maar voor de arme plattelandsschool waar wij over praten is het
prima. Zodra hij het nieuws hoort is hij blij, en bij de start van het nieuwe schooljaar op
maandag 13 januari is Boithuto een wiskunde leraar rijker.

2. Een extra stimulans om naar Boithuto te komen: een gratis uniform
We praten lang door over de problematiek van te weinig leraren. Hoe het werkt in ZuidAfrika is dat als je toestemming krijgt om een school te beginnen, er altijd twee leraren
toegewezen worden, tot een leerling totaal van 59 kinderen. Daarna wordt er 1 leraar
extra toegewezen voor iedere 30 kinderen. Dit betekent dat Boithuto over 6 leraren
beschikt. Feitelijk hadden ze er maar 5 mogen hebben (ze hadden afgelopen jaar 145
leerlingen i.p.v. de benodigde 150), maar daar heeft het ministerie van onderwijs haar
ogen dichtgeknepen. Voor een zevende leraar zijn 180 kinderen nodig.
Je moet je voorstellen dat Boithuto maar liefst 13 klassen heeft, omdat het een
gecombineerde school is en zeker in de hogere klassen zijn er ook veel verschillende
vakken die onderwezen moeten worden. Iedere leraar geeft onderwijs aan 2 of 3
groepen tegelijk en ook nog in de volle breedte van het onderwijsprogramma. Dat is
nagenoeg onmogelijk en verklaart ook de middelmatige schoolprestaties op dit moment.
Bij grade R (kleuterklas) tot en met grade 10 weten ze slagingspercentages van 60 tot
100% te realiseren, maar in grade 11 en 12 zakt dat weg tot 40%.
De enige manier om structureel het lerarenprobleem op te lossen, is het aantal
leerlingen te laten groeien. En daar is een combinatie van zaken voor nodig: veiligheid
lijkt op 1 te staan, gevolgd door de kwaliteit van de schoolresultaten en de bijdrage aan
de gezondheid van de kinderen en de omgeving waarin ze terecht komen. Ook
communicatie naar omliggende dorpen kan hier helpen. En al pratend komt Britt op het
idee om een teaser te maken voor ouders: als je je kind voor het eerst aanmeldt op
Boithuto krijg je een gratis uniform. Een grote geste voor ouders. En een slimme zet,
want bij iedere 30 kinderen extra (kosten aan uniformen circa 1.000 euro eenmalig) is
structureel een extra leraar betaald door de overheid erbij. De school is erg enthousiast
en dit wordt een belangrijk onderwerp voor 2020. Met de extra lucht die de wiskunde
leraar geeft, geven we ze de stimulans mee om in 2021 minimaal 180 leerlingen te
hebben. We zijn benieuwd of dit gaat werken!
3. Extra onderwijsmateriaal
Via de app hadden ze al verzocht om 20 dozen met kopieerpapier, de jaarvoorraad voor
de school, waarbij ze ook veel lesmateriaal zelf kopiëren waar ze te weinig van hebben.
En om tien technische rekenmachines van Casio. Dit waren spullen die we in
Johannesburg gekocht hebben en hun blijdschap is groot en oprecht als we de klep van
onze bakkie openen en laten zien dat we het bij ons hebben voor ons. Peter springt
onmiddellijk in de bakkie en stopt niet meer met lachen.

4. Complete uniformen voor de 20 kinderen die dit het hardst nodig hadden
Voor de 20 kinderen uit de
allerarmsten families zorgen we voor
helemaal nieuwe uniformen. Het kost
ons een extra rit naar Lephalale
(lekke band inclusief), maar wonder
boven wonder krijgen we het op 1
dag bij elkaar geshopt. Inclusief de
felbegeerde leren schoentjes. Het
aller-allerbelangrijkste dat we
hiermee bereiken is dat de kindjes
geen uitzondering meer zijn, maar er
helemaal bij horen. Kosten nieuw
uniform compleet: 32 euro per stuk.
5. Voedselpakketten voor de families van de 20 kinderen die het het hardst nodig
hebben
Om dezelfde kinderen een extra steuntje in de rug te geven, krijgen al deze kinderen niet
alleen een nieuw uniform, maar ook een voedselpakket mee naar huis ter waarde van
12,50 euro per stuk.

6. Nieuw zaad voor de moestuin
De moestuin was een belangrijke aanwinst voor de
school en ze gaven aan hoe zeer ze baalden dat hij
door noodweer verwoest was. Ze hebben de
meeste materialen nog liggen en kunnen hem zelf
opbouwen. Daar waar ze materiaal tekort komen
vulllen wij het benodigd materiaal aan. En we
hebben ze vast voorzien van heel veel nieuwe
zaden. Een belangrijke stap naar een hogere
zelfstandigheid en een meer gevarieerd
voedingsaanbod.
7. Extra onderhoudswerkzaamheden
Een school en terrein van deze omvang behoeven het nodige onderhoud om het in
dezelfde staat te houden. Niet alleen het intensieve gebruik door circa 170 kinderen
overdag, voor ongeveer 50 kinderen en leraren hun ‘huis’, maar ook nog de zinderende
hitte en droogte vragen hun tol. We voeren heel veel klein onderhoud werkzaamheden

uit, variërend van gebroken ramen, vervangen van uitzetijzers, reparaties in de douches,
verwijderen van kalk, nieuwe kranen, dichtmaken van scheurtjes in de muur en
scheefhangende deuren en plafondplaten. Op een school als Boithuto die zo open staat
aan de invloeden van zon en zand, is er echt altijd wat te doen. Het team van Joseph wil
voor deze werkzaamheden niet betaald worden: ‘Laat ons ook 1 keer een vrijwillige
bijdrage doen’, vraagt Joseph. We nemen zijn aanbod aan.

8. Heel veel extra kantoorartikelen, waaronder toner cartridges
Er is ook een lange lijst kantoorartikelen die ze graag zouden willen aanvullen. En
omdat we voor de uniformen toch al een rit naar Lephalale moesten maken, hebben
we deze ook kunnen realiseren. We kopen veel extra kantoorartikelen voor ze. Ze
kunnen weer vooruit.

9. Extra onderhoudsmateriaal
En hetzelfde doen we met onderhoudsmateriaal. Dat varieert
van waspoeder voor de wasmachine (die draait nog steeds
als een tierelier), tot schoonmaakspullen, tot nieuwe
werkhandschoenen en klein gereedschap.

10. Continueren van de structurele steun met een admin clerk en een beperkt
onderhoudsbudget
Op de tiende plek, maar niet de minste is dat we opnieuw de structurele ondersteuning
doorzetten met administratieve ondersteuning (zodat de leraren die er zijn, zich ook
volledig op onderwijs kunnen focussen) en een beperkt budget om kleine dingen zelf
mee te kunnen repareren. Het budget voor de conciërge trekken we, maar daarvoor is
een wiskundeleraar terug gekomen.
11. Boithuto Brandveilig maken
Een belangrijk speerpunt dit jaar was om de school ook brandveilig te maken. En dat is
gelukt J. Omdat we zelf de grondeigenaren zijn, hebben we hier zelf ook een belang bij,
want de gevolgen van een uitslaande brand slecht te overzien zijn. Met name een
overslaande brand naar de naastgelegen energiemaatschappij levert voor ons een
persoonlijk risico op, dat we niet willen hebben. We zorgen voor brandblusmiddelen die
in zijn geheel niet aanwezig zijn, voor branddekens in de keuken, nemen nauwgezet met
ze door hoe er een brandgang aangelegd moet worden en waar deze aan moet voldoen
en borgen dat er instructie komt voor zowel de staf als voor de leerlingen. In Lephalale
sluiten we een verzekering af, die het brandrisico verder afdekt en eveneens
bescherming biedt bij schade door onweer, regen, wind, in bepaalde gevallen voor
diefstal en voor schade die ontstaat als gevolg van rellen gerelateerd aan de politieke
situatie.

12. Drie plafondventilatoren voor de warmste gebouwen
We rekenen en rekenen wat we kunnen betalen uit ons huidige budget en waar we
opnieuw voor moeten sparen. We vragen quotes op. Maar we kunnen ook de wens voor
drie plafonventilatoren nog in vervulling laten gaan. We hebben hier nog geen foto van,
maar ze zullen op maandag 20 januari al geïnstalleerd worden.

13. Botshelo: groen licht op de toiletgroep
En de sluitpost, maar niet de minste is dat we nog net genoeg middelen in kas hebben,
om ook groen licht te geven op de toiletgroep. William is super blij. William is ook naar
Boithuto gekomen als onze kersverse vrijwilliger, waar we met hem alles doorlopen wat
er op Boithuto is gebeurd en wat belangrijke aandachtspunten zijn. Hij is zelf een oudleerling van Boithuto en is zwaar onder de indruk van alles wat we voor deze school
gedaan hebben. Hij luistert, stel vragen en schrijft. Wij zijn als Stichting echt blij met zijn
aanvulling. Met deze laatste toezegging hebben we wederom ons budget nagenoeg tot de
laatste euro uitgeput, maar met dekking voor onze vaste lasten voor 12 maanden en
prachtige resultaten geboekt wederom. We zijn er trots op J.
14. Zoals eerder genoemd: heel veel speelgoed voor Botshelo, twee nieuwe site-visits en
een fantastische Afrikaanse vrijwilliger voor onze Stichting.
Deze hebben uitgebreid aandacht gehad in de eerdere nieuwsbrieven, dus ga ik ze niet
herhalen, maar voor de volledigheid horen ze wel thuis in de opsomming.

De vijf belangrijkste openstaande steunverzoeken
Deze opsomming brengt me tegelijkertijd op het einde van deze serie nieuwsbrieven.
Afsluiten wil ik met de vijf belangrijkste openstaande steunverzoeken bovenaan onze
verlanglijst en waar we voor gaan sparen:
1. Speeltuin voor de allerkleinste op Boithuto en opknappen van de huidige
speeltuin met een nieuw net (geschatte kosten inclusief transport 1.250 euro)
2. Vervanging van de 3 picknicktafels buiten op
Boithuto, die zijn mega veel gebruikt, maar echt aan
vervanging toe (geschatte kosten inclusief transport
550 euro)
3. De keuken voor Botshelo (daar moeten we wat langer
voor sparen, kosten 11.200 euro)
4. Waterput voor Botshelo (nog geen quote, maar
waarschijnlijk tussen de 5 en 7,5 duizend euro)
5. Verder zijn we nog aan het uitrekenen wat we kunnen doen aan
voedselondersteuning, door bv 1 stuks fruit per week te gaan verstrekken (ze
krijgen nooit fruit) of 2 of 3 dagen per week het ontbijt te verrijken met
havermout. Dit is wel structurele hulp, dus hier hebben we eigenlijk ook
structurele donateurs voor nodig (al snel 2.000 euro per jaar structureel voor
alleen het ontbijt 3 dagen per week)
En zoals gezegd zou het geweldig zijn als er een zakelijke sponsor opstaat voor eenmalig
4.000 euro voor de leraar. Als we die vinden, kunnen we 1 en 2 alweer zelf betalen en
zijn we al een stukje onderweg met nummer 3.
Op het laatste moment kwam deze lerares nog het schoolterrein opgelopen samen met
haar schattige dochter en die wilden maar wat graag op de foto met ons. Het is
superjammer dat we niet meer kinderen zelf konden treffen dit jaar, helaas geen nieuwe
foto’s met blije grote groepen kinderen, maar het waren geweldige dagen op een
impactvol project in een van de armste gebieden van Zuid-Afrika en daarmee ook een
geweldige afsluiting van onze bestuursreis.

#Togetherwecanchangetheworld. #Endatdoenwedusook
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.

