Beste allen,
Trots zijn we op het feit dat afgelopen maanden we continu in staat gebleken
zijn om de projecten vanuit Nederland in gang te houden. Dit betekent niet
alleen credits voor het werk van afgelopen augustus, maar ook dat we nog
nooit eerder zoveel voortgang geboekt hebben. Zoveel voortgang dat we over
enkele weken weer in het vliegtuig stappen om te doen, waarvan iedereen
verteld heeft dat het nooit ging lukken. Namelijk de grond van Boithuto voor
eens en voor altijd veilig stellen voor deze plattelandsschool met zijn prachtige
leraren en leerlingen.
Grond van Boithuto
Het verhaal in een nutshell. Boithuto is opgericht in 1961 door een blanke dame met een warm hart voor de
regio en het onderwijs. Zij was grootgrondbezitter en heeft een stuk van haar grond ter beschikking gesteld, de
eerste gebouwen opgericht en altijd de belangen van Boithuto behartigd, voor zover zij dit kon. In 2015 is zij
overleden en is de grond naar haar zoon gegaan. Hij heeft echter geen ambitie om de farm in het afgelegen
gebied voort te zetten en woont zelf in Kaapstad, een slordige 2000 kilometer verderop. De farm staat te koop
en daarmee was het risico levensgroot dat als er een nieuwe eigenaar zou komen de school verjaagd zou worden
en de infra die inmiddels aanwezig is voor hele andere doeleinden gebruikt zou worden. Ook gebruik van de
nabijgelegen waterpomp zou niet langer zeker zijn.
De afgelopen drie jaar hebben wij ons samen met de zoon ingezet voor het behoud van Boithuto en dat heeft
geresulteerd in het afsplitsen van de grond van de grote farm, waarbij het eigenaarschap van dat nieuwe stukje
grond nog een ander dilemma was. Na veel afwegingen en opties is het eindresultaat dat we een Afrikaanse
variant van onze stichting opgericht hebben die over een paar weken de handtekeningen zal zetten en de grond
in ontvangst zal nemen met als statutair doel de belangen van Boithuto voor altijd te behartigen. Daarbij is onze
positie ten opzichte van het ministerie van onderwijs ook sterker dan ooit. Nog niet alle handtekeningen zijn
gezet, dus we moeten niet te vroeg juichen, maar we houden jullie op de hoogte uiteraard en dit ziet er echt
goed uit.
100% Geslaagd!
Ander prachtig nieuws is dat de ondersteuning die we gegeven hebben met extra onderwijsmateriaal het
resultaat heeft opgeleverd dat voor het eerst in geschiedenis van de school, alle leerlingen geslaagd zijn. Dit ten
opzichte van een slagingspercentage in 2016 van nog slechts 26%. Hiervoor zijn ze in het zonnetje gezet door
het ministerie van Onderwijs en draagt enorm bij aan de trots en het zelfvertrouwen van de school. En
natuurlijk glunderen wij ook van oor tot oor als we deze foto's doorgestuurd krijgen :-).
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ook als stichting vallen we onder deze wet, welke per 20 mei 2018 van toepassing is. Een van de dingen die
deze wet van ons vraagt, is dat we alleen mails mogen sturen naar mensen die zelf en herleidbaar toestemming
hebben gegeven om onze nieuwsbrieven / mails toe te zenden. Dit betekent concreet dat we jullie vragen om
dat te doen, anders zullen jullie na 20 mei geen mailing meer ontvangen. Dit kan op twee manieren:
1. (Voorkeur) Ga naar onze website naar contact (volg http://www.stichtingbritthelpt.nl/contact/) en vul je naam
en emailadres in, in het vak rechtsboven:
2. Antwoord op deze mail met een simpele reply dat je de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen
Hier hou ik het bij voor vandaag!
Komende weken zullen jullie meer van ons horen en zullen we ook updates geven over onze andere projecten,
want ook daar is veel ontwikkeling!
Dank voor jullie meeleven en mochten mensen willen doneren, staat ons rekeningnummer hieronder.
Met vriendelijke Groet, Yours sincerely
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