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Mangosuthu-projek 

 

By die ingang is daar die Mangosuthu-projek, waar voorheen benadeelde 

gemeenskappe geleer het van pottebakkerswerke, asook oornag plekke. Dit het tot 

niet gegaan en was verskriklik verwaarloos en gevandaliseer. Verder was dit total 

onversorg en oorgroei. Die area is skoon gemaak, bomeen struike gesnoei en 

aalwyne aangeplant. Aalwyne is baie gehard in droogtetoestande. 

 

Hierdie projek is ook deur die Munisipaliteit van stapel gestuur mbv Ryno 

Els en Laetitia Kotze, sodat die moontlikheid van opleiding weer hervat kan 

word. 

 

 
park voor Dromers begin skoon maak en begin opgradeer het. 

 
nuwe prag beddings 

Skoonmaak projek 
 

 
Hierdie is die skoonmaak van Generaalstraat. Danie Oosthuizen het dit op hom 

geneem om so eenkeer per maand die straat waarin hy bly, skoon te maak. 



 
Cynie Oosthuizen het weer die stegies tussen die geboue in die park skoon 

gemaak.Daar is nog 2 ander projekte wat voltooi is, maar ek kort nog foto's 

daarvan.  

 
Hierdie sloot was vir 2jr oopgegrawe en behalwe dat jy jou been kon breek, 

was dit baie oonooglik! Toe ons 'n vrywilliger soek om die sloot toe te 

gooi, moes ons verneem dat die munisipaliteit dit gegrawe het. Die rede: 

daar moet 'n kabel  van 11 000volt gelê word. Ek is bly om te kan meld dat  

die kabel spoedig gelê is en dat die sloot toegegooi is!!!!  Let Wel  NA 2 Jaar 

Voedselvoorsiening:  Groenteverbouiing:Ryno Els is die superintendent van die 

elektriese-afdeling van die Munisipaliteit en bestuurder van die Karavaan-en 

wildpark. Onder sy leiding het hulle met ‘n voedselskema begin.  Dit behels die 

verbouiing van groente in ‘n paar tonnels. Die res van die saailinge wat deur die 

munisipaliteit aangekoop gaan word, sal in goedvoorbereide grond aaangeplant 

word.  Gesinne wat tans van voedselskemasafhanklik is, word aangemoedig om self 

betrokke te raak. Die groente sal aan instansies verskaf word,  wat kos aan 

hulpbehoewende gesinne voorsien.  Oortollige groente sal verkoop word vir ‘n 

inkomste.  Daar is reeds kool- en spinasieplantjies in die tonnels aangeplant.  ‘n 

Watertenk is opgerig sodat die plantjies nat gehou kan word.  Die projek word ook 

 geborg deur die Departement van Landbou. “Daar is altyd geld” 

 
Ryno Els voor tonnlsVoedsel voorsiening 

 



 

 

Projek besighede 
 

 
Hierdie projek is die beste!!! Die winkel was oorspronklik Rooi en swart 

geverf en het verbleik na 'n pienk en swart.  Ek het die nuwe eienaar gaan 

besoek , die  droomprojek aan hulle verduidelik en baie positief ervaar. Die 

resultaat is die beste verbetering tot op hede. 

 
Die eienaar is 'n Indiërman en het ook dadelik na die eerste aanbieding raad 

gevra by Ronel oor verf en kleure. Ek kon gelukkig foto's neem voordat hy 

dit geverf het. 

 
Projek  7:   Ek het ongelikkig nie 'n vooraf foto nie, want die eienaar van 

die besigheid het binne 'n week na ons eerste aanbieding aan die gemeenskap 

hierdie besigheid geverf. Ons kon ons oë nie glo nie.  Hierdie plek  was wit 

geverf (baie laaank terug). Niu is dit baie netjies  dit is 'n ou gebou wat 

sommer spanne beter lyk. 


