Beste allen, Hoogste tijd voor een update van onze projecten!

Motlopi Kinder creche
Dit project is helemaal afgerond, de creche staat en de kinderen zijn blij. We hebben nog een paar foto's
doorgestuurd gekregen, maar die zijn van niet zo'n beste kwaliteit, dus die laat ik maar achterwege :-).

Boithuto Combined School - Swartwater
Projecten augustus 2017:
- De groenten in de moestuin groeien in snel tempo. Ze vinden het nog wel een beetje ingewikkeld om te
onderscheiden wat onkruid is en wat groenten, maar al doende leert men denken we maar. Het is superfijn dat
er nu verse groenten gegeten kunnen worden als afwisseling op de eentonige maispap. Zie foto 1!
- De staffroom is volop in gebruik en bewijst zijn waarde dagelijks
- De verbouwing voor de ruimte van de admin clerk is ook gereed,
inclusief een toilet en in gebruik; Zie foto 2.
- De extra verblijfplaats voor de leraar is bijna gereed, daar moet
alleen de stroomaansluiting nog plaatsvinden
- De afsplitsing van de grond is een feit. Na de felbegeerde
formele approval, hebben vorige week de landmetingen
plaatsgevonden en is e.e.a. definitief. De laatste stap is nu nog het
eigenaarschap van de grond.
- De computerlessen zijn afgerond. Er zal nog wel meer nodig zijn
in de toekomst, maar ze zijn er erg blij mee en sturen ons nu af en
toe zelfs een mailtje.
Dan hebben we vanuit Nederland
inmiddels zo goed contact met
Afrika dat het ook gelukt is om
nieuwe projecten te draaien
vanuit hier. De lang gekoesterde
wens voor extra lesmateriaal is in
vervulling gegaan. Dat is niet
alleen een broodnodige
aanvulling op het lesmateriaal dat
vanuit de overheid verstrekt
wordt, maar door ook te werken met video-lessen voor vakken waarvoor ze
eigenlijk niet genoeg of niet de juiste leraren aanwezig hebben, wordt het
onderwijsaanbod significant beter. We zijn er trots op dat we dit hebben weten
te realiseren. Zie foto 3!

Mosima Primary School - Hlagalakwena
Na het gedoe met het transport, zijn de bedden dan toch uiteindelijk gearriveerd op Mosima. Onder de
betrokken leiding van onze contactpersoon Thabitha zijn de leegstaande leslokalen omgetoverd tot slaapzalen.
Ze zijn er ontzettend blij mee. Zie foto 4.

Wat helaas tegen zit is het water. We wisten al dat er een waterput was op de school, die erg weinig water gaf
en er was een andere put die in zijn geheel niet meer functioneerde. We hadden daar in onze begroting geen
rekening mee gehouden, maar sanitair aanleggen zonder water leek ons ook geen goed plan. We hebben de
tweede waterput, die als voorziening voor de kostschool moest dienen dan ook laten repareren (zie foto 5).

Dat is nog een hele heisa waar veel meer bij komt kijken, dan je zou verwachten. Helaas helaas is weliswaar de
waterput gerepareerd, maar bleek de bron droog te zijn. Dit levert een nieuwe serieuze uitdaging op, waarbij we
nu de mogelijkheden in kaart aan het brengen zijn. Of de gerepareerde waterput nog verder uitgraven, of een
geheel nieuwe laten slaan op een andere locatie. Dat is niet alleen erg kostbaar, je bent ook onzeker of het dan
wel het gewenste resultaat oplevert. Parallel hebben we de bouwwerkzaamheden wel laten starten voor het
sanitair voor de kostschool, zodat 24 kinderen zich straks kunnen wassen, douchen en naar de toilet kunnen. We
hebben vrijdag gehoord dat ook hier het hoogste punt van de bouw bereikt is, een mijlpaal in ieder bouwproject.
Die foto's houden jullie nog te goed.

Donaties en Kerstkaarten
- Door alle activiteiten en tegenvallers her en der, staat ons saldo lager dan ooit tevoren. Mocht u nog iets willen
schenken, zakelijk dan wel prive, aan een kleinschalig en concreet doel, om het onderwijs in Zuid-Afrika te
versterken en daarmee bovenstaande projecten te steunen, dan zijn we heel blij met iedere steun, groot en klein.
Wij leggen transparant verantwoording af over onze activiteiten en wij garanderen dat uw geld goed terecht
komt. Ons rekeningnummer is NL30RABO 030.26.54.259 ten naam van Stichting Britt Helpt. Voor bedrijven
die doneren, willen Britt of ikzelf als tegenprestatie altijd een presentatie in uw bedrijf verzorgen.
- Nog geen kerstkaarten in huis? Overweeg dan ons te steunen via onze kerstkaarten-actie. We hebben unieke
foto's gemaakt van kinderen van de Boithuto Combined School met kerstmutsen en kunnen kerstkaarten laten
drukken in ieder door u gewenst formaat en lay-out. Wij zouden graag een opbrengst vragen van 0,50 cent per
kaart, dezelfde bijdrage die via goededoelenkerstkaarten wordt gevraagd. Op de achterzijde zouden we dan
graag in het klein ons logo plaatsen. We hebben ook nog setjes met luxe kerstkaarten liggen die te krijgen zijn
voor 2 euro per stuk (dubbelzijdig, vierkant, genoeg schrijfruimte, enveloppe)
Bedankt voor het lezen en u hoort weer van ons!
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