
DROOM 2013 November 
 

 
Goeie dag al die dromers van reg oor die land, ek kan nie vir julle beskryf 
hoe trots ons almal nou is nie.  Ek moet toegee ons twee dorpe wat die 
voortoon voer is Outjo en Jeffereys Bay, met ‘n string ander dorpe kort op hul 
hakke. Maar ons is nie in kompetisie met mekaar nie, eerder met onsself. 
As jy jou die taak gestel het om net een gebou te verf, dan is dit goed so. As jy 
kans gesien het vir ‘n hele dorp, dan is dit ook goed so. Die punt is dat beide 
die persone gesorg het vir ‘n verbetering in die land van ons. 
 
Hoekom ek twee dorpe uitlig is omdat hulle reeds verder gegaan het as hulle 
eie grense en hul buurdorpe ook begin ondersteun het. Dit is al klaar ‘n 
onbaatsigtige daad, om net vrywillig na jou eie dorp om te sien, wat nog van ‘n 
buurdorp!  
 
Die sielkundige impak wat ‘n dorp met geen vernuwing en verval op jou maak 
as mens is, onwetend geweldig groot. Dit het ‘n bepalende inlvoed op jou 
handeling en denke. As jy dus verandwoordelik was vir enige opgradering het jy 
nie net jouself beinvloed nie maar ook diegene binne jou gemeenskap. Hoe 
meer voorbeelde daar is hoe meer gaan julle ‘n invloed uitoefen, maar die 
belangrikste is,dit is ‘n opwaartse kurwe. 
 
Die interesantste vir my is hoe elke gemeenskap dit op sy manier en dinamika 
‘n realiteit maak. En daarin lê die groot leemte wat jul projekte uitwys. Ons 
mense moet weer eienaarskap van hul dorpe eien. Slegs deur dit te doen kan 
ons weer ‘n trots ontwikkel binne ons dorps grense en op die ou einde ons 
lands grense. 
 
Aan almal se bydrae’s, ‘n duisend dankies dit gee aan ons almal weer hoop. 
 
Groete 
 
Droom span 
 
(Lees en kyk na al die opgraderings en planne van die verskillende dorpe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Outjo 
Kyk net die inisiatief wat die dorpie neem, wat ‘n voorbeeld! 

 
 

 

  



Riversonderend 
Het ook nou hule eie droom facebook blad 

 Rugbyveld kry nuwe gras 

 Nuwe geboue in hoofstraat 

Jeffreysbaai 
Ons dorp met die grootste span dromers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dromer ondersoek die vervalle ou gebou wat hulle nou wil regmaak 

 
 
 



 
 
  

  
                          

Gedurende die vakansie wil ons die geboue uitverf en funksioneel maak sodat ons met trots die saal vir 

gemeenskapsaktiwiteite kan gebruik.Maar ons het jou hulp nodig! 

• Spring in met hamer en kwas! 

• Stuur jou tuinwerker of nutsman om te kom help 

• Skenk verf en ander materiaal (kontak Albie by albie@astonbay.co.za  042 292 0126,  082 578 0752) 

• Maak ‘n finansiële bydrae.  Bank: Nedbank  Rekening naam: Jeffreysbaai Dorp van Drome. Tak: 

Nedbank Jeffreysbaai. Kode: 177205   Rekeningnommer: 2004807830   Verwysing: Saal <jou 

naam> 

Droom 2013 snel nou na sy hoogtepunt op 16 Desember met die onthulling van die Brander Beeld en die 

Straatkarnaval. Soria het na ‘n suksesvolle voorlegging, amptelik en entoesiastiese goedkeuring by die Raad 

gekry. Dankie aan almal wat met welwillendheid en meelewing die Drome inisiatiewe ondersteun. 

Waarheen met die Jeffreysbaai Dorp van Drome? 

Ek het onlangs stimulerende en uiteenlopende gesprekke gehad  oor die rigting wat ons met die Droom moet 

inslaan.Die benadering wat ons grootliks volg is dat die Droom informeel bedryf word met minimum  struktuur. ’n 

Dromer identifiseer ’n projek en voer dit sonder veel trompetgeskal uit. So ’n Dromer is ook grootliks 

verantwoordelik om die bronne te bekom om die projek uit te voer met geen of minimum befondsing uit die 

Droom rekening.My eerste gespreksgenoot het selfs die wesentlikheid van ’n bankrekening bevraagteken omdat 

die klem dan te veel op geldinsameling val. Sy siening is dat die Droom meer ’n beweging as ’n organisasie is.My 

ander gespreksgenoot het ’n baie meer formele struktuur bepleit met ledegeld, volgens hom die enigste manier om 

die langtermyn volhoubaarheid en groei van die organisasie te bewerkstellig.Die gesprek het verder gegaan om 

strategiese bates soos ’n karavaanpark te koop of te begin – fasiliteite wat noodsaaklik is vir die lewensvatbaarheid 

en groei van Jeffreysbaai as ‘n toeriste bestemming. Sulke bates gaan tans ten gronde.My gevoel is dat die Droom 

op sy huidige basis bedryf word maar dat die administratiese versterk word. Ek identifiseer  verder af die take 

waarvoor ek Dromers se hulp nodig het.Verder dink ek moet ons entrepreneurs aanmoedig om 

gemeenskapsgerigte geleenthede aan te gryp. Die Droom kan op verskeie maniere help om geleenthede te 

identifiseer en voorspraak by die Raad te maak maar die risiko en wins is vir die sak van die entrepreneur.Ons het 

al in beperkte mate die pad begin loop met Anri se Mark van Drome en  die  

Daar is voortdurend projekte waarvan ek bewus word waarby Droom entrepreneurs in hul persoonlike kapasiteit 

betrokke kan raak:•         Herontwikkeling van die Middedorp – detail plan is reeds deur konsultante opgestel•         

Saal by  die Seekoei riviermond (Aston/ Paradys)•         Fietspad en boardwalk – oorweeg die Supertubes Surfing 

Foundation as model•         Karavaanpark – besigheidsgeleentheid vir ’n konsortium•         Straat karnaval in die plek 

van die gesneuwelde 

 

Nadat ons 10 maande vergeefs op die 

Munisipaliteit gewag het, het Dromers 

Willie en Eric ingespring by Dogwood/ 

Noorsekloof 

 

Wees trots op jou onderneming se verbintenis tot die Droom! 

Borde te koop teen R100 by Compu-Camm,  042 293 3224. 

Rame by Kouga Staal teen R55 



 

 

Nuwe standbeeld wat hulle gemaak het van hul beroemde branderplank strand /Bekendes spog voor die Droom standbeeld op 

Dolfynstrand 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Douglas 

Douglas Droomdorp - Baie dankie aan Alecia van Blommeland Kwekery in Douglas vir die sewe Olienbome 

wat sy geskenk het om in Loch Roperstraat te plant. Die besproeiing was reeds daar, so elke boom kry water. 

Dankie ook aan oom Lieb du Raan wat vir ons agt sakke kunsmis geskenk en van die plaas af ingery het! 

 

Douglas se aanplantings vorder 

Wellington 

Theuns en Christo Hier is gewoel ! Ons 2de nuusbrief vir die seisoen.   

Droomgroete ( sien epos van  wat Wellington reeds vermag het) 

Kroonstad 

Theuns dankie vir jou skrywe.Ek sal dit bestudeer.Tans is ons besig om hande te vat met Munisipaliteit en tesame 

projekte aan te pak at nie finsieel insette van munisipaliteit verg nie.Vêrder om ou reëls en wettoepassing weer in 

plek te kry wat die afgelope tyd redelik verswak het.Intussen het ek soos ander besigheids manne en vroue ’n 

besigheid wat alreeds baie veeleisend is.So tyd is beperkIs ongelooflik hoe maklik die gemeenskap kla maar as 

daar van hul insette gevra word is hul nie bereid om aktief betrokke te raak nie.Regards – Groete 

 Oudtshoorn 

Madeleine Miles het ook hulle ongelooflike nuusbrief deurgestuur, wat ‘n prestasie. ( sien epos van  wat 

Oudtshoorn reeds vermag het) 

Rehoboth 
 

Baie, baie dankie vir u inligting, ek sal dit noukeurig bestudeer bespreek en u ophoogte hou hoe ons hier in 

Rehoboth vorder en sommer fotos ook aanstuur.GroeteJeanne(Annalie) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calitzdorp 

Droom projek 
o Kersboom Skoendoos Projek 
Dis weer hierdie tyd van die jaar. Ons wil vroegtydig begin om skoendose in te samel vir die projek, sodat ons meer mense kanbereik. 

Ons het reeds 'n paar gevulde skoendose ontvang en sien uit om van die publiek te hoor. Onderaan sal jul 'n lys vind vanitems wat 

benodig word. Moet asb nie die skoendose seël nie, ons wil graag deur almal gaan om te verseker dat alles in plek is om uen die kinders 

te beskerm. Plak asb ook 'n nota op die gevulde skoendoos met u naam en telefoon nommer op, sodat ons u kanuitnooi na die kersboom 

gebeurtenis in Desember. Dit sal heerlik wees om u daar te hê. U kan dan ook sien hoe die geskenkeuitgedeel word en hoe die kinders dit 

waardeer. Indien u 'n spesifieke naam op die lys van behoeftige kinders wil plaas, kontak onsgerus by 044 2133 775 (Jadé of Erina).Ons 

wil graag vir tannie Dais bedank vir die skenking van al die skoendose wat sy vir ons versamel het. Dit help ons regtig baie ensal die 

projek bespoedig. Ons waardeer al tannie se moeite.Die VLV dames het verlede jaar beplan om ons te help met hierdie projek – dames, 

jul leë skoendose is reeds gereed vir u by dieToerisme kantoor. Kom haal dit gerus en neem julle tyd om soveel te vul as wat jul voor 

kans sien.Skoendose met persoonlike geskenke in vir Kerstyd aan minderbevoorregte kinders.Hierdie is 'n gemeenskaps projek vir 

Calitzdorp, asook 'n kans vir organisasies soos VLV, Boek klubs, GPF, ens. om betrokke te raak 

by die Droom Projek.(Twee of meer persone kan een boks borg) 

 

Blanco 
 

MEER HANDE MAAK LIGTER WERK  LAS  EN DIT OM N 

ERFLATING TE BEWAAR  

Vir Blanco-projek 
12:02 (GMT+2), Fri, 20 September 2013  

 

 
 

Talle senior burgers help met die projek.  

GEORGE NUUS - Droom vir Blanco-projek is volstoom besig om Blanco te verfraai na 'n 

stuk grond by die Malgas-brug vroeër vanjaar herwin is en gedurende fase een met bome 

en plante verfraai is. Bloekombome op die perseel is eers afgesaag.  

 

Die tweede fase is vroeg in September in opdrag van George se burgemeester, Charles 

Stan-ders, voltooi en die grond wat erg onder erosie deurgeloop het, is opgevul en gaan 

nou ook verfraai word.  

 

Pierre Botha van Droom vir Blanco sê hulle is baie dankbaar vir die betrokkenheid van die 

plaaslike raad.  

 

"Ons het nog sowat drie tot vier vragte tuingrond nodig om fase drie ook te voltooi. Al 

hierdie werk word deur gemeenskapswerkers gedoen en een van ons talle senior burgers 

wat help is reeds 83 jaar oud. Ons plaaslike Outeniqua Tree Farm het gehelp en die New 

Plant Kwekery het talle skenkings gemaak. Die kompos-weldoener is steeds Grow Green 

Organics. Vir die verfraaiing van die terrein is die Droom vir Blanco-projek dankbaar vir 

al die weldoeners en helpers."  

 

Botha sê wat die beskadigde straat betref het Blanco Laerskool aangebied om die gr. 7-

prefekte onder leiding van hulle projekonderwyser, Johan du Preez, in te span en 'n 

gedeelte met groot bome te vervang. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vaalwater 

Hi Theuns / ChristoNog ‘n projek (met groot moeite) klaargemaak in Vaalwater.  Sien foto’s aangeheg. Die 
‘conservancy forum’ in die dorp het vir ons R10 000 geskenk en dit kon darem vir die goedjies betaal.  Baie min 
mense om fisies te help so ek en Anne Scotting en ons mans (net 4 van ons) het met 4 werkers hierdie struktuur 
opgerig Saterdagoggend!Ons gaan nou fokus op die installering van asblikke wat ons geskenk gekry het.  Dit 
was dromme wat ons moet skoonmaak (Olie en grease), oopsny, gate in boor en spuitverf.  Nou gaan ons hulle 
in die dorp installeer!Ek wil more net nog so 3 foto’s stuur voor julle dienuwe foto’s op julle webwerf vir Vaalwater 
plaas?Groete Yvette Muldoon 

 

Vaalwater dromers besig om hul ingang te verbeter 

 
 
                                         Hulle resultaat ……. Met twee vuilgoed dromme, “well done!! 

 

Bonnievale 
Wat ‘n bemoedigende gevoel as ‘n persoon soveel nuut in net een straat kan waarneem. 
Dink net die effek op toerisme en die gemeenskap self se gemoed. 
 

 
Esona se ingang 2012                                  Nuwe ingang met pragtige rose 2013 



  
Plaas ingang 2012                                         Nuwe ingang met mooi klipmuur 

 
Weltevrede 2012                                             Weltevrede met nut aangeplante rose                                         

  
Hoofstraat huis 2012                                            Hoofstraat huis 2013 

 
Hoofstraat huis 2012                                                     Hoofstraat gebou met muur en nuwe bypassende afdak 

  
Outdoor Arena 2012                                       Outdoor Arena 2013 



 
 Ou Caltex Kompleks Mei 2013                                                    

 
Nuwe Caltex heeltemaal oorgedoen met nuwe pompe,betonblad,toilette,en kiosk …nou net klaar 
Dankie aan al die mense wat bygedra het tot die vernuwings 



 
Nog ‘n trotse artikel oor Bonnievale en sy gemeenskap in die Desember uitgawe van die Weg. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 


