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Ons projek het verlede week klaargemaak na vier maande se intense opgradering, 
die resultate het almal se drome oortref. Die wat bygedra het tot die sukses baie 
dankie. Dit is geensins die einde van die pad nie, en die volgende projekte is reeds 
opgelyn. 
 
Hier volg nog fotos van projekte wat afgehandel is: 

 

 
Bonnievale Bonanza   Dorp maak reg vir om fees te vier. Amore Bekker van RSG en Zelda Jongbloed van 
Rapport kom besoek Bonnievale om self te sien wat ons reggekry het. Die foto is waar Droom aan Mr. Els van 
Hoërskool Bonnievale vier groot bome skenk vir hul parkeer terein. 

 
Kwela Film span besig om te skiet by Beatrice se HOP huis in Mountain view 

 
Informele nedersetting Speelpark met swaaie, wipplank en sandputte word opgerig vir die kinders 
Die grond is gelyk gestoot met die Munisipaliteit se masjien. 
Die toerusting is gemaak van ou staal straatligpale wat Neetling Eng. aan mekaar gesweis het. 
Vier bome is ook op elke hoek deur die gemeenskap geplant en hulle het dit self met draad omhein om te 
verseker die bokke eet dit nie op nie. 
Die ou motorbande is geskenk en die gemeenskaphet dit self geplant en ook die swaaie van dit gemaak. 
Die speel parkie het ons op die ou einde R300 gekos vir die ketting se aankope. 

 



 
Informele nedersetting ‘n Trotse toeskouer tot die gewoel met die speelpark, besig om haar nuwe gras met 
bottels nat te maak. (dit word met ‘n kruiwa aangery!) 

 
Hoërskool Bonnievale   Ou busstop word omskep in ‘n parkeer area met nuwe skadu bome. 

 
Ashton pad Uitheemse bome is verwyder en vervang met ‘n nuwe grondwal wat met die Rolbal lede beplant is 
met Krans aalwyne. 

 
Mouritz se hoek Die gelapte stukke sement word opgekap deur die Mun. en  gras word  geplant deur gras 
voorsien deur gras voorsieners. 

 
Kerkstraat met trotse nuwe voorkoms met gras en malvas. 

 
Hoofstraat Ou Oase kafee word “gestrip”van jare se aanplaksels en kry nuwe baadjie mooi afdak stoep kom 
in die week 



 
Hoofstraat Nog ‘n statige dame word weer nuwe lewe gegee. 
 
Wat beplan word, om al die ander dorpe in die land by te staan volgende jaar. 
Die projek met al die dorpe in die land wat reeds belangstel is reeds op die tafels van die borge. 
Soos die media Bonnievale gehelp het, het hul hulself ook verbind om die res van die land ook hoop te gee. Die 
skrewe is wat ons saam met RGS beplan. 
 

1.  Droom word geloods die 2de April by die KKNK 

2. Daar gaan 'n tent wees met ons eie RSG/DROOM stalletjie, en dit sal goed wees as iemand daar aan diens 

kan wees vir die eerste 3dae, 

om vrae te beantwoord van besoekers, oor hoe die DROOM werk.  Die radiostasie sal lusiteraars aanmoedig 

om julle te besoek. 

3. SABC 2 nuus sal dit daar dek. 

4. Ons sal sorg dat Pasella die DROOM dek op die lange duur 

5. Ons sal al 18 radio stasies by die SAUK betrokke kry, hier is dit moeilik , want dit sal af hang van hulle 

infrastruktuur en entoesiasme 

6. Ons skep 'n spesiale webtuiste vir die droom, en dit moet asb so 3 keer per week opgedateer word, julle en 

ek sal info na Herman Steyn ons 

webmeester stuur. 

7.  Ons sal dit op die radio die nodige dekking gee. 
 


