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Van 17 tot 31 Oktober waren drie medewerkers van PaL aan het werk in de centra van NorSA in 

Wellington, De Doorns en Sandhills. Ze trainden 22 medewerkers van de day-care (de kinderen van 0-6 

jaar) en de aftercare (de buitenschoolse opvang van 6 tot 18 jaar). 

In totaal deden ze 50 activiteiten met ongeveer 300 kinderen op het gebied van taalontwikkeling, 

beeldende vorming en andere creatieve activiteiten. Bij de evaluatie van de training merkten de NorSa 

medewerkers veel dingen op, die ze geleerd hadden, onder andere:  

- We learned how to teach the children the easy way 

- How to make something out of scrape 

- We have learned to be more creative and to think out of the box 

- Let the children draw and let them explain what it is about, then you have a language activity 

Misschien heeft u de blogs gemist. Kijk dan alsnog: www.blogs Zuid Afrika 

Er is ook een uitgebreid verslag van de hele training in het Engels. Kijk op: final report visit 2016 

Conclusie van het bezoek was: We zijn op de goede weg, iedereen is geïnspireerd, nu moeten we 

doorgaan! Ook daar hebben we weer veel plannen voor. Te lezen in het final report en snel op de website 

 

 

Het gironummer van PaL is NL69 TRIO 0391 1913 57 t.n.v. PaL Play and Learn in A’dam. PaL heeft ook een 

ANBI-verklaring: u kunt uw donatie aftrekken van de belasting, omdat PaL een goed doel is. We danken al 

onze donateurs voor kleine en grote bedragen tot nu toe. Speciale dank aan The Curious Foundation voor 

hun bijdrage en aan Rosa Brink voor de opbrengst van haar verjaardagsfeest. Top, zonder al uw bijdragen 

kunnen we niks doen. Direct doneren kan binnenkort direct vanaf onze website: 

http://palsouthafrica.wixsite.com/palsouthafrica. Kijk verder: hoe goed is het doel… 

‘We learned how to teach the children the easy way…’ 

 

PaL heeft een eigen gironummer en een ANBI-status! 

http://palsouthafrica.wixsite.com/palsouthafrica/blog
http://palsouthafrica.wixsite.com/palsouthafrica/project
http://palsouthafrica.wixsite.com/palsouthafrica


 nieuwsbrief  november 2016 PaL - Play and Learn 

 

 

 

 

 

 

 


