Nieuwsbrief 2 - 2018 – We zijn weer ter plekke
De eerste nieuwsbrief van 2018 die geschreven is op Afrikaanse bodem. De intensieve
vier weken die Britt en ik in augustus 2017 ter plekke hebben doorgebracht, hebben
erin geresulteerd dat sindsdien de projecten continu voortgang geboekt hebben. Een
resultaat waar we trots op zijn, maar wat ook zorgde dat het noodzakelijk was eerder
dan gebruikelijk weer een bezoek ter plekke te brengen. En daarom schrijf ik (Jordie van
Berkel, voorzitter van de Stichting) deze nieuwsbrief weer van de welbekende fireplace
nabij het afgelegen Swartwater in Limpopo. Een brief met nog vrij weinig foto’s en veel
informatie.

Stichting Britt Helpt in Nederland
Onze Stichting is volwassen geworden. In Nederland hebben we
onlangs ons bestuur uitgebreid met een vijfde bestuurslid waar
we erg blij mee zijn, in de persoon van Bert Vliex, die zeer ruime
bestuurservaring met zich meeneemt en het fundament in
Nederland verder verstevigt. We hebben ons beleidsplan geupdate voor de komende jaren welke te vinden is op onze
website, inclusief een transparante verantwoording van alles wat we afgelopen jaren
gerealiseerd hebben. We zijn klaar voor de nieuwe privacy-wetgeving en we staan op
het punt om het CBF-Keurmerk toegekend te krijgen, een keurmerk waarmee we
aantonen aan hoge en strikte kwaliteitsnormen te voldoen met onze organisatie. Dit
naast de ANBI-status die we al toegekend gekregen hebben vanaf moment van
oprichting.

Update over Zuid-Afrika
Ik ben verre van een specialist over Zuid-Afrika. Maar vergeleken met de gemiddelde
Nederlander komen we toch een heel eind. In de uitvoering van ons ontwikkelingswerk,
is het belangrijk dat we zelf tot op zekere hoogte weten wat er speelt in Zuid-Afrika op
economisch en politiek gebied. Dit heeft namelijk veel impact op wat we doen, waarom,
hoe en met wie. Ik probeer een korte update te geven voor de geïnteresseerde lezer.
De Apartheid is afgeschaft in 1994. Dat staat althans op papier en in de
wereldgeschiedenis. In Limpopo waar wij actief zijn, hebben wij alle jaren ervaren
hoezeer de Apartheid nog van alle dag is. Hoe gespannen de verhoudingen zijn tussen
zwart en wit en hoe complex het is om hier dagdagelijks te leven en balans te zoeken.
Het aftreden van Zuma, die bekend stond als een zeer corrupte president, werd in het
algemeen door zwart en blank ontvangen als goed nieuws. Maar sinds Cyril Mamaphosa
aan de macht is, nemen de spanningen meer toe dan iemand ooit had voorzien. Het land
wordt gewelddadiger en er is een wetswijziging door de president zelf ingediend om alle
blanke boeren te onteigenen van hun land. In augustus moet het finale oordeel vallen,
maar feitelijk is er geen weg terug en gaat de vraag meer over ‘hoe’ dan over ‘of’. Dit is
dagelijks nieuws, dagelijks onderwerp van gesprek en zal aanleiding zijn voor micro,
mecro en macro ellende, waar de gevolgen zeer verstrekkend van kunnen zijn.

De regio waar onze projecten zich bevinden kent nauwelijks donkere boeren, alhoewel
er zeker donkere mensen in de regio zijn die grond bezitten. Deze grond blijft echter
onbewerkt terrein. Toch is een van de redenen achter de voorgenomen land
onteigening, dat als je maar genoeg hectare in je bezit hebt, de welvaart vanzelf mee
komt. Als de blanke boeren verjaagd worden, dan is het maar zeer de vraag in hoeverre
de regio nog voldoende voedsel blijft produceren en wat er gebeurt met alle farmen
waar soms honderden jaren lang blanke boeren hun bedrijven gerund hebben. Dit los
van het feit dat de blanke boeren zich waarschijnlijk niet zonder slag en stoot zullen
laten verjagen en al helemaal niet zonder enige vorm van compensatie.

Planning voor dit jaar
Aangezien we dit jaar maar iets meer dan een week ter plekke zijn, hebben we een nietAfrikaans-strakke planning op deze periode losgelaten, die eruit ziet als volgt:
Datum
Zaterdag 5 mei
Zondag 6 mei
Zondag 6 mei
Maandag 7 mei

Project
Motlopi Creche
Boithuto
Combined School
Unitas
Boithuto
Combined School
en algemeen

Dinsdag 8 mei

Boithuto
Combined School

Woensdag 9 mei

Mosima Primary
School

Donderdag 10
mei

Boithuto
Combined School
en Botshelo
Creche en preschool

Vrijdag 11 mei

Motlopi Crèche

Zaterdag 12 mei /
zondag 13 mei

Afronden

Doel
Onaangekondigd bezoek
Vergadering met 12 agendapunten met school directie en
ouderraad inclusief tekenen Letter of Understanding
Bijpraten met directie blanke school in Swartwater
Overdracht grond van Boithuto naar onze Afrikaanse
Stichting, ondertekening Lease-agreement tussen
Boithuto en ons, kennismaken met boekhouder, opening
van een bankaccount, doen van inkopen voor alle
projecten. Dit alles in Lephallale, wat een dagreis is.
Deze dag zullen we doorbrengen op Boithuto Combined
School met de leraren, leerlingen en ouders, waarbij we
eveneens een afspraak gepland hebben met onze meest
stabiele lokale aannemer Joseph om de verschillende
projecten door te spreken, uitgevoerd werk te evalueren
en mogelijke nieuwe opdrachten voor te spreken.
Deze dag brengen we door op Mosima Primary School,
waarbij we in de ochtend eerst een afspraak hebben met
onze Afrikaanse contactpersoon (echt een powervrouw)
en daarna de school zullen bezoeken en voor het eerst
zelf de waterput en eerste gedeelte van de door ons
aangelegde hostel zullen zien.
In de ochtend zullen we eerst even naar Boithuto gaan en
vervolgens rijden we oostwaarts voor een nieuwe
project-intake. We hebben een verzoek gehad voor de
bouw van een gebouw voor een crèche voor 60 tot 70
kinderen, op papier ziet de aanvraag er goed uit en
vandaag zullen we ter plekke de situatie in kaart brengen
en kennismaken met de verantwoordelijken.
Vandaag lange rit op het programma (2 uur enkel) om de
crèche te bezoeken met kindjes. Als we tijdig terug zijn,
zullen we nog een laatste maal Boithuto bezoeken.
Daar waar nog nodig zullen we werkzaamheden
afronden, nog afstemmen met lokale autoriteiten zoals de
winkel in Swartwater die ons altijd ondersteunen, de
militaire basis en de pastorie.

Dit alles naast uiteraard de dagelijkse vastlegging in nieuwsbrieven, afstemmen met
lokale leveranciers rondom initiatieven, afstemmen met ons bestuur in Nederland
rondom beslispunten, het vastleggen van beeld- en geluid materiaal en het bijhouden
van onze financiële verantwoording. Op 14 mei zetten we de terugreis richting
Nederland weer in.
Hoe vaak we ook al ter
plekke geweest zijn, we
blijven ons altijd verbazen
over ‘Het grote niets’
waar we uren doorheen
rijden voordat we in
Swartwater zijn.

Motlopi Creche (project 2)
Op onze weg naar Swartwater, kwamen we dit keer over de N11, de weg van Mokopane
naar Tom Burke. Aan deze weg is de crèche gelegen, waar we in 2017 een heel nieuw
gebouw en speeltuin voor gerealiseerd hebben. Bij de realisatie van dit project hebben
we veel problemen ondervonden met de aannemer Jan. Hij hield zich niet aan zijn
afspraken en was eigenlijk alleen maar heel alert op het krijgen van zijn geld. We hebben
ook toen we al lang in Nederland waren, nog vele malen contact met ons gehad, waarin
hij ons vervelend benaderde. Uiteindelijk heeft hij in meer dan de dubbele tijd
opgeleverd, maar toen de foto’s doorkwamen van realisatie hebben we hem wel betaald.
Niet veel later hadden we de leidster van de crèche in paniek aan de telefoon, omdat ze
zei dat de aannemer Jan weggereden was, het kinderdagverblijf op slot gedraaid had,
zodat zij buiten stond met alle kindjes en hij bovendien zijn werknemers niet betaald
heeft. Uiteindelijk is dit min of meer goed gekomen, maar helemaal lekker voelde dit
zeker niet.
We hebben bewust niet aangekondigd dat we de crèche op onze heenreis zouden
bezoeken en waren benieuwd hoe het er bij zou liggen. Het was een zaterdag en we
hadden niet de verwachting dat iemand er zou zijn en dat klopte ook. Het hek konden
we open duwen, maar het gebouw zelf zat op slot. Het terrein lag er keurig bij, zonder
afval en ze hadden zelfs een paar hoekjes gemaakt waarin een tuintje gemaakt was.
Zover we door de raampjes konden gluren, zagen we ook dat binnen alles netjes op orde
was. Een hele opluchting. Wel waren de borden weggehaald van onze Stichting, maar we
zullen zorgen voor nieuwe en we vermoeden dat dit met de dwarse aannemer te maken
heeft.
Inmiddels hebben we Francien gebeld, de leidster van het kinderdagverblijf en die was
helemaal blij te horen dat we weer in Afrika zijn. Aanstaande vrijdag gaan we er

aangekondigd langs. Bij deze in ieder geval foto’s van de realisatie van vorig jaar, met
een extra grote dank aan de MOV die met haar Vastenactie een enorme bijdrage
geleverd heeft aan de realisatie hiervan.

Boithuto Combined School (project 1)
Boithuto is voor nieuwe lezers het project dat we al steunen sinds 2014. Het is een arme,
zwarte plattelandsschool met om en nabij de 150 kinderen die kan rekenen op heel
weinig steun van de overheid. In de loop der jaren hebben we hier heel veel kunnen
realiseren, zowel in verbeteren van toegang tot onderwijs, kwaliteit van het onderwijs
zelf als de omstandigheden waarin het onderwijs gegeven wordt.
Aangezien we elkaar in de loop der jaren steeds beter hebben leren kennen, hebben we
in de weken voorafgaand aan ons fysieke bezoek de meeting van vandaag grondig
voorbereid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een agenda met wel 12 onderwerpen,
waarmee we hopen in korte tijd zoveel informatie te kunnen verzamelen die ons andere
jaren minimaal een week zou kosten. Op zondagochtend om 9 uur was het dan zover en
niet alleen het nieuwe schoolhoofd Lucas is daar, de ons zeer vertrouwde Peter Molepo,
maar ook een afvaardiging van de SGB van maar liefst zes personen, waaronder 1
lerares en 5 ouders. Een enorme betrokkenheid en dat op een vrij moment in de week.
Dat is de eerste winst!
De meeting duurt in totaal bijna vier uur en levert ontzettend veel informatie op. Het
was een intensieve meeting die plaatsvindt in twee talen (Engels en de lokaal Afrikaanse
taal afgewisseld) en een zeer breed scala aan onderwerpen geraakt heeft. Samenvattend
kunnen we alleen maar ape-trots zijn op alles wat we afgelopen jaren op Boithuto
hebben weten te bereiken. Ze zijn zo ontzettend gegroeid, zitten vol ambitie en nemen
zelf eigenaarschap daar waar dat binnen hun mogelijkheden ligt.
Zo bleven de schoolresultaten in de middengroepen achter en ze hebben dit zelf
opgepakt met avondklassen en zaterdagklassen. De komst van het nieuwe schoolhoofd
Lucas was voor ons wel even spannend, want een schoolhoofd is in Afrika een autoriteit
die een enorme stempel drukt op een school. Vorig jaar had ons contactpersoon bij het
ministerie van Onderwijs beloofd op zoek te gaan naar een goed schoolhoofd en hij heeft
zijn woord gehouden. Het is een betrokken en loyale man die al eerder op een
farmschool deze functie vervuld heeft. Hij zit vol energie om er samen met ons het
maximale van te maken en is ontzettend blij met de steun van ons.

Natuurlijk zijn er een aantal aandachtspunten en nieuwe verzoeken, maar geen vreemde
zaken. Het lijkt erop dat het ministerie van onderwijs gaat zorgen voor een goede
omheining van de school, iets wat al jaren op de wensenlijst staat. En een fonds hier uit
de buurt is bezig met de toiletgroep voor de school die wij nog niet aangepakt hadden en
heeft een waterput beloofd. Dat gaat op Afrikaans tempo, maar hij lijkt er op eigen
kracht te komen. Super nieuws, want dat zijn dure en cruciale deelprojecten.
Bovenaan de nieuwe wensenlijst staan 20 dozen kopieerpapier voor een jaar. Die gaan
we sowieso invullen. Daarnaast komen er allerlei andere verzoeken die we zullen gaan
berekenen en afwegen wat past en wat niet past. De lijst met verzoeken is altijd langer
dan onze middelen, maar wat we vooral fijn vinden is dat de verzoeken alleszins redelijk
en begrijpelijk zijn. Eerder aan de bescheiden kant, dan aan de hebberige kant.
Op de eerste foto
docent Peter
Molepo
(voormalig
schoolhoofd) die
vol trots de
prijzen laat zien
de ze gewonnen
hebben met hun
uitstekende
schoolresultaten
in 2017: pure
passie. En rechts
een nieuwe
verrassing die ze
gemaakt hebben
als dank aan het
werk van onze
Stichting en als
uiting van onze
verbondenheid.

Herhaalde oproep: aanmelden voor behoud nieuwsbrief
Zoals de vorige keer al aangekondigd, zullen we vanaf eind deze maand geen
nieuwsbrief meer mogen sturen, als je niet ZELF je opnieuw aanmeldt voor deze
nieuwsbrief. Ook als je dat ooit al eerder gedaan hebt. Het heeft de voorkeur naar onze
website te gaan, te klikken op het tabblad contact en rechtsboven je naam en email adres
achter te laten. Een alternatief is een mailtje naar info@britthelpt.com waarin je
verzoekt om de nieuwsbrief te ontvangen. Sorry voor dit ongemak, het is nieuwe wet- en
regelgeving die we ook niet verzinnen. Als je dit recent al gedaan hebt, hoef je natuurlijk
nu niets meer te doen.
Dank voor jullie meelezen en meeleven, hartelijke groet uit de Afrikaanse bush,
Jordie
p.s. Ons rekeningnummer is NL30RABO0302654259 op naam van Stichting Britt Helpt.
We kunnen iedere euro goed gebruiken. Zolang we in Afrika zijn, zijn we het best
bereikbaar via whatsapp op +27633785437.

