Van: Bep van der Pluijm
Hallo Nederland !!
Bijgaand foto's van de balletklas (8-14 jaar), er is ook nog een klasje van kleintjes (6-7 jaar) maar de foto's die ik
daarvan genomen heb zijn overbelicht en niet bruikbaar. In totaal zijn er 18 meisjes. Inmiddels hebben zich ook
een paar jongens aangemeld (15 jaar), die willen moderne dans doen. Dat kan maar Freya wil dat ze eerst lessen
voor klassiek ballet volgen, ze gaat kijken of ze de jongens ergens kan inpassen.
Op een van de foto's hebben een paar kinderen balletkleding aan, dat heb ik 2e hands gekocht. Ze mogen om de
beurt een pakje aan. In augustus houden we een presentatie voor de ouders en andere belangstellenden. Tot onze
verbazing had de groep van 8-14 zich aangemeld bij de school voor een talentshow. We hoorden dat pas een
week van te voren dat ze dat hadden gedaan dus moest er heel snel iets worden samengesteld. Het dansje wat ze
in augustus gaan doen wordt in delen ingestudeerd en Freya heeft daar iets van gemaakt voor de talentshow. Ik
ben naar een goedkope winkel gegaan en heb voor allemaal een diadeem met een paar veertjes gekocht en een
beetje glitter oogschaduw. Ze waren helemaal door het dolle. Helaas niet in de prijzen gevallen.
Het is nu wintervakantie en behoorlijk koud voor hier. Af en toe is het heerlijk zo tussen de 18 en 22 graden
maar we hebben ook veel dagen regen , kou (10 graden)en harde wind gehad. Binnen spelen met vriendinnetjes
is lastig omdat de huisjes erg klein zijn. Sommige kinderen wonen in een plankenhuisje wat meestal lekt en niet
meer dan 1 vertrek heeft. Daarom heb ik een knutselmiddag georganiseerd. Vorige week heb ik lege
schoenendozen gevraagd bij de plaatselijke schoenengigant. Ik heb alle kinderen meegenomen naar ons
clubgebouw en we hebben een hele middag zitten plakken en knippen om de dozen mooi te versieren. Ik had nog
een heleboel linten strikken en tule en glitters, de dozen zijn erg leuk geworden en zijn bedoeld om later de
balletkleding in te doen. Ik houd ieders doos op de club want anders lopen ze de hele week in de balletpakjes
rond.
We hebben ook een stickerplan bedacht, iedere keer als de kinderen erg hun best hebben gedaan en goed
geluisterd krijgen ze een sticker in een boekje. Als iedereen 15 stickers heeft gaan we naar de bioscoop. Ik
probeer een paar plaatselijke sponsors te krijgen voor de entree en de popcorn. Want als je dan voor het eerst
naar de bios gaat moet er natuurlijk wel een beker popcorn en een drankje bij. Omdat iedereen 15 stickers moet
hebben zorgen de kinderen er onderling voor dat iedereen erg zijn best doet. We gaan pas als ze echt allemaal 15
stickers hebben. Zijn er van overtuigd dat ze die 15 stickers binnenkort allemaal hebben en op mijn vraag wat ze
na de volgende sticker ronde dan zouden willen doen kwam als antwoord dat ze keer een echte balletvoorstelling
zouden willen zien. Dat is natuurlijk niet mogelijk maar ik wil uitzoeken of er een dvd bestaat met een (kinder)
ballet uitvoering. Die kan ik dan afspelen in ons clubhuis. Ik heb wel op you tube wat gevonden maar een dvd
zou beter zijn. Misschien in Nederland verkrijgbaar??
We hopen voor de presentatie in augustus voor iedereen een pakje en schoentjes te hebben. Dat zou echt
fantastisch zijn. Te groot, te klein, beschadigd, het maakt niet uit, we kunnen het altijd wel een beetje vermaken.

Baie dankie vir hulle belangstelling en sonnige

groete van ons almal !!

Bep, Freya en die kinders
Kurland Village, The Crags
Suid Afrika
(Op de kaart van Zuid Afrika: volg de kustlijn van Kaapstad naar Port Elisabeth, ergens in het midden zie je de
plaatsen "George" > "Knysna" > "Plettenberg Bay" en dan ietsje verder een gebied wat Natures Valley heet en
op de meeste kaarten zie je daar ook The Crags staan.)

