
Droom 18 

 

Sou ons, ses maande terug, ooit kon droom wat nou regoor die land gebeur, 

moontlik kon wees?....... Toe was dit hoop, nou is dit op elke rekenaar! 

 

Douglas: 

 

Beth, nog nuus van Douglas: “Beth ons nuwe Droom Facebook dame” 

 

Die munisipaliteit het 'n rommelkompakteerder aangekoop en hulle het 

swartsakke vir Douglas Droomdorp gegee sodat ons hul kan help om dit kan 

uitdeel aan die huisgesinne en besighede in Douglasdorp. In die uitbreidings 

van Douglas, Breipaal en Bongani, doen die munisipaliteit self die 

opruimingswerk, behalwe vir die skoonmaakprojek van Proisies - 'n skooltjie 

vir gestremde leerders in Breipaal - wat deur 'n staatsprojek gehelp word om 

skoonmakers in diens te stel om Breipaal se strate te help skoonmaak.  Die 

kompakteerder laai dan al die rommelsakke op wat op Woensdae uitgesit word. 

Andersins ry ons ook en laai dit op wat die munisipaliteit dalk gemis het, 

sodat dit nie deur die honde oopgeskeur word nie.   Noudat Droomdorp aan die 

gang is, is dit vir ons moontlik om elke week self vuilgoed op te tel en 

swartsakke af te gee.  Droomdorp het baie opruimingswerk verlede week 

gedoen, spesiaal vir die pas afgelope Ghaap RiverXtreme - 'n watersport- en 

avontuurfees wat hierdie jaar die eerste keer plaasgevind het en vervolgens 

elke jaar gaan plaasvind.  Hier bestaan egter nog 'n groot nis in die mark 

vir 'n herwinningsaanleg. 

 

Groete, 

 

Iryna  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wellington: 

 

Theuns- Anthea het groot sukses met die park - ons eerste waar ons inwoners gekry 

het om die park "aan te neem." Dit is die park waar ons verlede maand die bome 

geplant het. Jy sal op die fotos vir Oom Allies sien 'n ogie hou! 

 

Die munisipaliteit het verf en die kwaste voorsien. Die klippies wat hulle gegee het 

kom van 'n ander plek in die dorp waar dit verwyder is om plaveisel te le. 

Groete Linda 

Kyk asb bietjie by www.wellingtoninfo.co.za.  !!! Al is die webwerf lewendig is ons 

nog in ‘n toetsfase. Sal jou insette waardeer. “Gaan kyk gerus”Groete 

Vanmiddag het die Tienerklub vir Sakkie en sy span gehelp om 'n gedeelte van 

die voetpaadjie by Merle se parkie met klippies uit te le. Die res van hulle 

het die speel apparaat geverf. Ons kon ongelukkig nie by die hoogste plekke 

bykom nie, maar dis in die pyplyn vir volgende week. 

Nog foto's volg. Oom Allies het kom raad gee en kom wys hoe mens dit doen. 

 

Anthea 

 

 
Inwoners besig om die beste te maak van die kinders se speel park 

 
 

Kuruman 

 

Hallo Theuns Dit is darem nie stil in KURUMAN nie.  Ons het die 2de fase van ons 

projek voltooi en die hoekie waar ons begin het,  lyk nou baie mooi en netjies.   

Ons het baie planne,  maar soos jy weet is almal se wieletjies bietjie pap teen 

hierdie tyd van die jaar.   Ons het besluit om die volgende projek eers in volgende 

jaar te begin,  asook 'n beplanningsvergadering te reël met ander  dromers in ons 

dorp.  Ek sal jou op hoogte hou.  

 



 
 
 
 

Wesselsbron 

  

Hi Theuns,Dankie vir al die drome wat jy aanstuur. Dit maak ons opgewonde en 

geinspireerd om ook te begin. Dankie vir Zastron s'n - Ek wonder net hoekom sy al 

die woorde so aanmekaar skryf - dit lees moeilik, maar is seker om tyd te bespaar 

aan haar kant sodat sy met die droom kan aangaan!Sterkte daar by jou!Liesie van 

der Linde 

Wesselsbron 

 

 

Zastron, dis fantasties!! 

 
Oudtshoorn (Sien hul dokument aangeheg) 

Good morning, Herewith please find the first newsletter for the Dream for 

Oudtshoorn project.  Laat weet asb. so gou moontlik indien u kan help met die 

verfraaiing van die swaaibrug op Saterdag, 27 Oktober 2012 of as u dalk u eie 

projek op daardie dag gaan loots?We look forward to hearing from you‘The 

Dream Team’droomoudtshoorn@gmail.com 

Jeffreysbaai 

Beste Theuns                                                                                                          

 Kermisbed 

 

Vir die meeste van ons sal die 

foto aangename herinneringe van 

ons kinder en/ of vroeë ouerskap 

na vore bring. Almal snoesig 

onder dieselfde kombers. 

Verbeel jou ’n stiefpa en ma en 

’n groot klomp kinders waarvan 

sommige werk om die gesin te 

onderhou. Almal voel afgeskeep 

want die kombers is te klein. Die 

wat werk skree: “Ek wil meer 

kombers hê want my geld het die 

kombers gekoop”. Die ander 

skree “Ek het nie werk nie maar 

ek kry net so koud!”. 

Om te skree, gaan nie die 

kombers groter maak nie. 

Miskien sal dit help as stiefpa en 

ma ’n bietjie minder van die 

kombers vir hulself vat. Miskien 

kan ons lepel lê en so die 

kombers verder laat kom. Of die 

wat werk, kan ’n trui gaan koop. 



 ‘Model C’ Dorp? 

Waarom vind die Droom soveel byval in Jeffreysbaai? ’n Paar van die redes 

waaraan ek kan dink is: 

?         Die besef dat ’n geskree en protes futiel is omdat dit nie die grootte van 

die kombers gaan vergroot nie 

?         Die meeste van ons het na Jeffreysbaai getrek omdat ons lank voor ons 

hier kom bly het, ’n idilliese beeld van ’n plekkie langs die see in ons 

saamgedra het. Noudat alles nie meer so ‘kosjer’ is nie, gryp ons die 

geleentheid aan om die idille te herstel. 

?         Daar is ’n groot poel talentvolle, hardwerkende mense met ’n passie vir 

die natuur en hul medemens 

?         Bereidwilligheid om in goeder trou met die middelbestuur van die 

Munisipaliteit in gesprek te tree en insette te lewer 

?         Die bereidwilligheid om die hand in eie sak te steek en om self in te 

spring om ’n verskil te maak 

  

Terwyl ek en die Padmaker Dromers slaggate herstel, stop daar dikwels mense by 

ons om dankie te sê, vra hoe ons dit finansier  en hoe hulle ’n bydrae kan maak.  

Die Droom word finansieel gedra deur indiwidue en (hoofsaaklik klein) 

ondernemings. Is dit volhoubaar? Nee.  

Ek dink die besef begin posvat dat, benewens die geld wat ons aan die 

Munisipaliteit betaal en waaroor ons weinig beskikkingsmag het, ons soos met 

Model C skole,  ’n bydrae tot ’n fonds moet maak waaroor ons 100% 

beskikkingsmag het.  Te betaal vir daardie “ekstra” om Jeffreysbaai weereens die 

juweel te maak wat sy was. ’n Paar van ons skop nog idees rond waarmee ons 

later na u toe sal kom.  “Dit is die uitvloeisel van die Droom ons begin weer dink 

aan die toekoms” 

Droom in beeld Ernst en die Droomspan 

 Padmakers 

 

  

Oom Bertie en Gerrie – staatmaker Droom  



 

Dromers werk graag saam! 

 

Padmakers, hul gereedskap en ’n vrag vol asfalt 

 

Saterdag oggend in Dr AD Keet.  

 

Blommekind in Da Gama 

 

Die Tuiniers van die hangende Tuine van Da 

Gama 

 

Willie, Hester en Generaaltjie in Noorsekloof Tuin 

 

Iets vir die dames. Johan swaai pik in St Francis 



 

Johan en Soria 

 

Hettie versorg haar bome 

  



  

Ceres 

 Goeiedag Theuns,  Soos telefonies bespreek, nooi Ceres Toerisme u hartlik uit om 

as gasspreker op te tree tydens ons lede afsluitingsfunksie op Donderdag, 22 

November 2012 om 18:00 by die Ceres Inn.  Kan u asseblief so spoedig moontlik 

laat weet of u beskikbaar sal wees om ons lede in te lig rakende die Droom SA 

Projek. Indien u enige verdere inligting benodig, kontak my gerus. Vriendelike 

groeteShirley  

Verfagent uit die Kaap! 

Goeie dag  daar mnr.Theuns 

Ek was gister in Bonnievale,daar by die H.O.P.huise. Ek het n 5 ltr verf 

vir die huis,1ltr vir die deur,nog 'n 1 ltr vir die venster -en deurraam 

geskenk. Hulle moet daar verf sodat as ek weer kom ,ek kan die verskil 

kan sien . Dis maar my nederige bydrae tot die Droom. 

 (ek hoop om met 'n volgende e-pos resultate te kan toon) 

Tulbagh  ( sien wat hulle doen in aanhangsel) 

  

  


