
 

        Bonnievale Hoërskool Droomprojek:   
 
 
Vir aandag:  Ons mede besorgde Bonnievalers     06 Julie 2011 
 
Vir diegene wat nie weet nie, die Droom van Bonnievale het nou die unieke geleentheid om as 
rolmodel getoets te word vir ‘n latere landwye RSG Droom Projek. Vir die geleentheid nooi ons u 
graag om deel te word van ‘n projek wat op die ou einde ons hele gemeenskap sal bevoordeel. 
 
Hoe gaan ons dit doen? 

 



Die hele gebied word verdeel in nege area’s met elkeen sy onderskeie projekspan: 
 
….. MOET NOG NET BEVESTIG WORD 
 
Robertson pad  Jan Du Toit        / …………………..        / Phillip Jonker 
Bonnievale Wes Slingers                  / Francois Claasen  / Theuns Coetzee 
Dorp   Johan Brooderyk      / Karen Kleingeld    / Theuns Coetzee 
Bo Dorp  Hendrik du Plessies  / Arina Theron        /…………………. 
Parmalat pad   Hansie Wolvaart      / Cornelius Slot       / Paula  
Drew pad  Isebele Wolvaart     / Karin Biggs           / Niel Stemmet 
Langverwacht onder  Annemie Jonker      / …………………….        /…………………… 
Boesmans pad Natasha Wentzel    / Lorette                 / Gesina de Wet 
Langverwacht bo Annetjie Le Roux   /Annemie vd Merwe  / Gerda Joubert 
 
 

 
 
Elkeen van die streke se spanne moet saamspan om hul areas langs die paaie op te gradeer.  
Indien jou grond aan die pad grens en/of onder die bostaande areas val, verwag ons van jou om 
dit te probeer opgradeer. 
 
 
 



Wat doen ons van die Droom se kant af om jul by te staan en hierdie poging ‘n sukses 

verhaal te maak? 

 
• 500 volgroeide Olyfbome geskenk gekry. (Willem Nel- Asthon) 
• 50 groot palms teen R200 geboek. (Willem Nel- Asthon) 
• 12 Ton beesmis beskikbaar (Oosthuizen melkery) 
• 2000 rooi floribanda steggies (Weltevrede) 
• Sasol genader om verdere bome te subsidieer wat aangekoop moet word. 
• Just Trees genader om aan ons teen grootmaat pryse bome te voorsien 
• Langeberg munisipaliteit genader om hul masjinerie te gebruik om al die gate in die streek 

te grawe 
• 521 skoliere elkeen beman met 10 swart sakkies om oortollige plante en bome in te samel 

vir die skool se veiling. 
• RSG aan boord gekry. 
• ‘n Glas herwinings masjien vir die skool geskenk. 
• ‘n Venue met kunstenaar en onthaal vir ‘n wynveiling op die 30 ste Julie 2011. 
• Reeds met die provinsie vergader oor die opgradering van die Robertson pad tot by Stasie. 
• Koper vir die hotel geïdentifiseer en planne om hotel op te gradeer. 
• Onderneem om die polisiehuise in die dorp op te gradeer. 
• Betrek die Hoërskool as kommunikasie medium vir die projek. (Kommunikeerder en 

omsendbriewe) 
• Opstel van gebiedsplanne en databasis. 

• Bome in Happy Valley aan te plant. 
 
Al wat ons dus van u verwag is om saam met ons ons eie dorp en streek te verfraai. Dit sal nie 
net die streek beter laat lyk nie, maar ook ‘n positiewe ekonomiese nadraai teweegbring. ‘n 
Klinkklare voorbeeld hiervan was die pas afgelope Wackey Wine Weekend. Die meeste mense 
stop voor die Rooibrug en ons sit dus met ‘n mini WWW. Ons kan nie Robertson verkwalik vir die 
situasie nie, inteendeel ons moet selfondersoek doen en sien wat ons regtig aan die toeris bied. 
Ons het by verre die mooiste streek, maar ons wend dit nog nie tot sy volle potensiaal aan nie. 
Hierdie is nou die ideale geleentheid om ‘n verskil, wat ons almal sal bevoordeel, te maak. 
 
Stap 1: 

Kom die aand van die 22ste Junie om 19H00 na die hoërskoolsaal vir die bekendstelling van die 
projek en sien wat alles in die pyplyn is. (Bevestig asseblief u bywoning deur een van die 
volgende:  Faksboodskap na 0865920658 of e-pos na admin@bonnievalehs.wcape.school.za 
of theunscoetzee@gmail.com ) 
 
Stap 2: 

Jy kan die aand daar jou deelnemers kaart kry.  Deelnemerskaarte sal ook by jou projekspan 
beskikbaar wees. 
 
Die streek kaarte gaan groot gedruk word en by die Spar opgesit word sodat die projekspanne 
kan sien wie nog nie deel is van die projek is nie. Die kaarte word op ‘n daaglikse basis opgradeer 
deur die Spar personeel. 
 
Stap 3:  

Laat weet asb die skool indien jy oorbodige plante of bome het wat miskien iewers anders ‘n 
beter impak sal maak. (admin@bonnievalehs.wcape.school.za ) 
 
Stap 4: 

Neem of laat neem ‘n vooraf foto van hoe jou plek nou lyk. 
Heg dit aan jou deelnemers kaart en vul in wat jy van voorneme is om te doen. 
 
Stap 5: 

Gee jou deelnemers kaart aan die projekspan wat dit die aand van 26 Julie by die skoolsaal sal 
uitstal. Dit sal ‘n gesellige aand wees waar almal met mekaar idees kan uitruil.  Hierna volg die 
veiling ten bate van die skool van al die plante  wat ingesamel is.  Grootmaat bome kan dan ook 
hier bestel word vir die onderskeie projekte. 



 
Stap 6: 

Jou gate wat benodig word moet met kalk aangetoon word as aanwysing vir die “digger loader” 
 
 
Stap 8: 

Haal jou plante en bome af by die skool en plant, neem ‘n foto en heg dit aan jou deelnemers 
kaart vir ‘n na foto. 
 
Verder kan ons net baie dankie sê en vra dat hulle nat en versorg bly. 
 

DATUMS VAN BELANG: 

 

22 Junie om 19H00 Hoërskool Bonnievale:  
Die afskop van die projek met al sy verskeie afdelings. So hou die datum oop! 
 
24 Junie Bonnievale Hoërskool:  
Elke leerling word met plant sakkies voorsien om oorbodige plante en bome in te samel uit die 
hele streek. Dit gaan ‘n inter klas  kompetisie wees om te kyk watter klas die meeste insamel. 
Die kinders het die hele vakansie dan tyd om die plante bymekaar te maak. 
 
18- 24 Julie Bonnievale Hoërskool: 
Plante word ingevorder en op data basis gesit.  Die databasis sal dan beskikbaar wees by die 
skool en sal ook op die skool se kommunikeerder elektronies beskikbaar wees. 
 
26 Julie 18H00 Bonnievale Hoërskool: 

Uitstalling word gehou met “voor” foto’s en beskrywing van waar orals projekte beplan word. Net 
daarna word daar ‘n veiling gehou waar die plante vir baie billike pryse aangekoop kan word. 
 
8 - 12 Augustus:  
Week waar daar op groot skaal geplant, geskaaf  en geverf gaan word. 
 
21 Oktober: 

Almal se “na” foto’s en wat gedoen is moet ingehandig wees by die skool vir beoordeling. 
 
5 November “Bonanza Naweek” 

Pryse word oorhandig (RSG) aan lede van die sub streek wat die beste gevaar het. 
 
Groete namens Droom 
 
 
Theuns Coetzee,  


