
Floor gaat droom achterna: 
vrijwilliger in Zuid-Afrika
Als klein meisje leek 
het de 19-jarige Floor 
Peters uit Denekamp 
al fantastisch om naar 
Afrika te gaan om 
vrijwilligerswerk te 
doen. Nu is haar droom 
werkelijkheid geworden. 
Floor is inmiddels via 
Activity International 
naar Kaapstad vertrokken 
om hier acht weken 
vrijwilligerswerk te doen.

DENEKAMP - Floor is ze-
ker een jaar bezig geweest 
met haar Afrika-plannen. 
Ze heeft een half jaar geen 
school en wilde deze perio-
de gebruiken om iets te doen 
wat ze altijd al graag heeft 
gewild; vrijwilligerswerk in 
het buitenland. Naast super-
leuk is haar verblijf in Zuid 
Afrika ook goed voor haar 
eigen ontwikkeling, en leert 
ze hier om op eigen benen te 
staan. 
Op 14 maart was het dan 
eindelijk zo ver: Floor ver-
trok naar Zuid-Afrika. Ze zit 
hier inmiddels alweer bijna 
drie weken en heeft het 
enorm naar haar zin. Voor 
Floor is het de eerste keer 
dat ze in haar eentje zo’n 
verre reis maakt. De meest 

verre reis die ze tot nu toe 
heeft gemaakt was naar de 
Canarische eilanden. Zuid- 
Afrika is wel even heel iets 
anders. Ze had enorm veel 
zin in deze bijzondere uit-
daging. 
Het nieuwe, open Zuid-
Afrika is sinds de afschaf-
fing van de Apartheid sterk 
in ontwikkeling. Toch moet 
er nog veel gebeuren. Vooral 
in de vele townships vor-
men armoede, gebrekkig 
onderwijs en HIV en aids 

een groot probleem. Er zijn 
diverse projecten in en rond 
deze townships die de hulp 
van vrijwilligers goed kun-
nen gebruiken.
Floor doet vrijwilligerswerk 
bij een opvangcentrum voor 
kinderen van 0 tot 5 jaar. 
Vanwege verschillende re-
denen kunnen deze kin-
deren (tijdelijk) niet thuis 
wonen, en worden ze opge-
vangen in het opvangcen-
trum. Hier wordt 24 uur 
per dag voor ze gezorgd, het 

project probeert een zo pret-
tig mogelijk alternatief voor 
hun familie te zijn. Doel is 
natuurlijk om de kinderen 
uiteindelijk terug te kunnen 
plaatsen in het eigen gezin, 
of om een ander gezin voor 
ze te zoeken. 

Weblog
Tijdens haar verblijf in Zuid 
Afrika houdt Floor een we-
blog bij op 

floorpeters.waarbenjij.nu.

Floor Peters uit Denakmp is momenteel in Zuid-Afrika waar ze vrijwilligerswerk verricht voor 
Activity International. In haar blog is te lezen dat ze het enorm naar haar zin heeft.

Proeverijen en 
korte cursussen
OLDENZAAL - Kaliber Kun-
stenschool in Oldenzaal 
start in april met een aan-
tal nieuwe korte cursussen. 
Die worden gegeven aan de 
Sparstraat en op de basis-
scholen De Linde, Bongerd 
en Drieëenheid. Naast de 
cursussen bestaat ook de 
mogelijkheid om een proe-
verij te doen. Een proeverij 
bestaat uit drie lessen waar-
in ze kunnen ontdekken 
of de cursus bij ze past. De 
kosten hiervoor zijn 30 euro 
voor alle instrumenten en 
zanglessen naar keuze  en 
15 euro voor dans en koren. 
Het aanbod is  voor alle leef-
tijden.
Met een instrumentencar-
rousel wordt kinderen de 
mogelijkheid geboden om in 
een korte periode kennis te 
maken met twee instrumen-
ten. De lessen vinden plaats 
op basisscholen in Olden-
zaal. Er is keus uit gitaar en 
zang, dwarsfluit en klarinet 
en keyboard en trompet.
Op zaterdag 15 april start 
de cursus peuterdans op de 
locatie aan de Sparstraat. De 
cursus is bedoeld voor kin-
deren in de leeftijd van 2,5 
tot 4 jaar. 
Amusing Popkids is het 
kinderkoor van Kaliber. Het 
koor is voor kinderen uit 
groep 4 tot en met 8 en staat 
onder leiding van Nadine 
Braam. Elke dinsdag oefent 
het koor van 16.00 tot 16.45 
uur op de Kaliberlocatie aan 
de Sparstraat. 

kaliberkunstenschool.nl

Voorintekenen 
agrarisch beheer
NOTWENTE - Er komen nog 
twee voorintekenbijeen-
komsten in het kader van het 
nieuwe stelsel van agrarisch 
natuur- en landschapsbe-
heer.
De Cöoperatie Gebiedscol-
lectief Noordoost-Twente 
heeft al vier bijeenkomsten 
gehouden die goed werden 
bezocht. Een belangrijk 
onderdeel van het nieuwe 
stelsel is dat agrarische col-
lectieven het juiste beheer 
op de juiste plek gaan toe-
passen. Dat betekent dat 
aanmelding bij de voorin-
tekening nog geen garantie 
biedt dat ze daadwerkelijk 
gebruik kunnen maken 
van de vergoedingen voor 
agrarisch natuur- en land-
schapsbeheer. Maar wie 
zich niet aanmeldt voor 
deelname tijdens de bijeen-
komsten, kan niet meedoen 
aan agrarisch natuurbeheer 
in 2016. Ook voor grondei-
genaren met lopende of af-
lopende contracten zijn de 
voorintekenbijeenkomsten 
van belang.
Er komen nog twee voorin-
tekenbijeenkomsten: op 1 
april van 15.00 tot 21.00 uur 
in dorpshoes Erve Boerrig-
ter in De Lutte en op 2 april 
van 15.00 tot 21.00 uur bij 
Erve Broam in Agelo.
De coöperatie heeft een 
voucher van de gemeente 
ontvangen en wil met deze 
gratis zaad aanbieden voor 
de inzaai van akkerranden. 
Geïnteresseerden kunnen 
zich melden via info@ge-
biedscollectiefnot.nl.


