Droom 17a
Hierdie brief is Utrecht se terugvoering, hulle het amper 100 foto’s gestuur van wat
hulle reggekry het, en dit onder moeilike omstandighede. As elke dorp in die land
dit kan vermag, beteken dit dat daar nog hoop vir ons land se mense is, en selfs
trots kan wees deur saam te werk.
Hoeveel van ons vind dit makliker om eerder te kla, laat hierdie dorp ook ‘n bewys
wees wat gedoen kan word, as jy net ‘n slag moue oprol en jou wil sit waar jou
mond is.
Utrecht
Theuns,Ek het nou verslag gedoen van 11 voltooide Projekte ! As ek hierdie langtermyn
projek bytel is dit 12. (Die ander sal ek eers tel wanneer dit voltooi is.) Ek moet sê dat ek
en Riana soms gewonder het of ons nie ‘n mal perd opgesaal het nie. Ons het onsself
afgevra : waar begin mens en hoe volhoubaar is dit. Die omvang van hierdie droom het
soms my keel toegedruk, maar ek moet al die eer en dank aan die gewillige,
entoesiastiese mense in Utrecht gee. Ons het die eerste aand besef hoe keelvol almal
was vir die agteruitgang van die dorp, ongeag kleur of ras. Almal was dit eens dat iets
gedoen moes word, maar net ‘n klein klompie was “doeners”. Soos die veranderinge
sigbaar geword het, het meer mense begin “vee voor hulle eie deur.”
Projek ons poskantoor

Utrecht se poskantoor verwaarloos, stukkent en afgeleef

Dromers pak hul eerste projek by die horings

En die resultaat? Sien is glo.....

Gate is opgevul- beddings is gemaak en muure is herstel, dit lyk soos ‘n poskantoor van ‘n trotse
dorp!

Ons eerste amptelike projek was die poskantoor se blombeddings. Die poskantoor het 4
beddings van verskillende groottes. Twee is links van die ingang en 2 regs. Die beddings is
nie ewe groot nie. Aangeheg is die eerste foto's van die 1ste bedding (links van die
ingang) - "voor" en "na" foto's. Die muurtjie was stukkend, met 'n fietsparkering
was nooit in gebruik nie. Die muurtjie is herstel, die fietsparkering verwyder en 'n randsteen
is ook vir hierdie bedding aangebring sodat die water nie wegvloei nie.
NOTA: Die persone verantwoordelik vir die projek was : Laetitia Kotze (projekleier),
Ronel Voogt, Anton Snyman en Louis Du Pisanie. Die kinders van Bergsigskool het die
oggend daar verby geloop en met entoesiasme ingespring en gehelp om die vullis op die
bakkies te laai en weg te ry.

Eienaars van besighede het begin verf, inwoners wat graag vroeg in die oggend gaan
stap, het papiere begin optel op hulle roetes, die munisipaliteit het skielik ‘n hele paar
projekte aan die gang gesit inwoners kyk rond en neem waar wat besig is om te gebeur
of wys uit wat dringende aandag nodig het.
Die negatiewe mense raak positief en die wat nie van die begin af wou saamwerk nie,
begin onopsigtelik raad vra. Angs dat sy/haar eiendom dalk by die volgende aanbieding
vertoon sal word, bring ook mense in beweging. “Groepsdruk”
Ek moet sê: Hoe meer werk gedoen word, hoe meer beklemtoon dit die verval wat nog
nie aandag geniet het nie. “Dis omdat ons ons versier al hoe hoër lig hoe beter ons raak”
Die mense wat teenstand bied teen hierdie droomprojek is mense wat eiendom in die
dorp het, maar in ander dorpe bly. Ek wil dit noem dat hulle geboue ook van die slegste
is.
Baie dankie vir ‘n Bonnievale, Theuns Coetzee en RSG wat die DROOM weer in ons harte
laat ontwaak het.
Groete aan al die dromers Rika Davel van UTRECHT - KZN “ons is trot op julle!!!”

