
 
 

Vrae en  antwoorde 
 

Om so projek van die grond af te kry is glad nie maklik nie, en jy moet weet dat jy en jou groepie 
mense wat ‘n verskil wil maak in jou gemeenskap, van verskillende oorde opdraend gaan kry.  

Droom wil so ver moontlik julle ondersteun en help met van die mees algemene vrae wat opduik. 
 

Hoe begin ek Droom by my dorp? 

 
- Moenie dit alleen probeer aanpak nie, kry ‘n paar vriende gesels daaroor en registreer by julle by die Droom. 

Daar is geen kostes verbonde nie, en Droom kan julle in baie area’s ondersteun. 
 
- Julle kan verskillende belangegroepe, en organisasies wat almal dieselfde probleme het, nader om onder 

een sambreel jul doelwitte te bereik. 
 

- As jy voel jy en ‘n paar mense kan ‘n verkil maak is julle al klaar halfpad daar. 
 

Hoe betrek ek my munisipaliteit? 

 
- Lees die brief van een van ons dromers: 
 

Haai Theuns Baie dankie dat jy ten spyte van jou druk program vir my die inligting gestuur het. 
  Ek waardeer dit baie. . Ek het toe die bul by die horings gepak.  'n Lys gemaak en die "Unit manager" by ons 

plaaslike Munisipaliteit gaan spreek.  Ons is 50% gewonne met my droom van 'n skoner, netjiese dorp, want .......... 
ons het baie bome ....... hoef dus nie te plant soos by julle nie.  Dit gaan basies oor dienslewering.  So, ons sal 

regkom! Ek het die persoon vriendelik, nie-ras en nie-politiekgeorienteerd benader en goeie samewerking gekry.  Die 
probleem is slegs dat hulle nie groot trokke/ 'n voertuig het om die vullis en tuinvullis en grond te verwyder nie.  

Ook nie 'n kettingsaag om ons lieflike olienhoutbome in ons hoofstrate te sny nie.  My man sal dit nou doen en hulle 
voorsien die werkers en voertuig om die takke te verwyder!!!  Wonderlik! Nee wat, ek is baie positief en ek dink die 
manier van benadering help.  Die ouer, lang inwonende persone hier in ons dorpie is nog vasgevang in 'n "baas-

klaas"-houding!My droom is om Bethulie ook 'n toeristedorp van die Vrystaat te maak, al neem dit hoe lank.  Ek is 
nog gesond en sal probeer meer hande aan my kant kry en siedaar ..... daar gaan ons!!!Baie sterkte vir julle en ek 

bewonder jou entoesiasme en inisiatief om jul dorpie te laat herlewe!!!! 
 

 
- ‘n Munisipaliteit moet volgens wet omsien na sy parke en kyk na vergroening, maar ontbreek meeste van die 

kere die wilskrag of kennis om die mandaat na wense uit te voer. 
 

- Verbeel jou nou…. Daar kom ‘n Dromer by sy deur ingestap, en vra. 
 

“Ons wil graag die volgende projek aanpak, kan julle ons help met mense of toerusting, of net die 
voorbereiding doen. Ons wil graag die gemeenskap meer betrokke kry om die munisipaliteit in sy saak te 
ondersteun om ons dorp mooi te maak. As ons klaar is kom plant jy saam met ons bome, ons het die media 
ook genooi en wil die samewerking aan almal wys.  

 
- Die Munisipaliteit kan nou op projekte verslag lewer in hul jaareindverslae met die helfte van 

 die werk wat vir hulle gedoen is. Maak dit sin dat hulle julle sal help? …..logies. 
 

-     Onthou julle het net nodig om een skakel persoon in die Munisipaliteit aan julle kant te kry, en probeer om     
nie vriende en familie hier te betrek nie. Pasop dit byt jou later 

  
Kan ek politieke organisasies en Raadslede betrek? 

 
- Eerder nie, al lê hul ywer en doelstelling jou na aan die hart. Dit byt jou ook later. 

 
- Onthou, Droom doen wat hy doen vir ‘n beter gesonder gemeenskap, nie om stemme te werf vir die 

volgende verkiesing nie. Dit is juis politiekery wat veroorsaak dat jou dorp kwyn. 
 



-  Jy  kan nie ‘n politieke baadjie aantrek nie, jy vervreem dan outomaties ‘n gedeelte van jou gemeenskap. 
Min of geen samewerking sal dan van daardie groepering verwag kan word. Julle sal later ondervind dat die 
politiekery ongemaklik begin raak met so beweging wat stil, stil dinge doen. Hoe kritiseer jy dan so iets? 

 
- Droomdoelwitte is ook nie aan politieke ampstermyn tydperke gebonde nie. Ons kan dus nie nou een party 

se boom plant net om oor twee jaar te sien hoe die ander party dieselfde boom weer uitruk nie. 
 

- Bly dus ver moontlik polities apaties, en doen self iets om die situasie te verbeter, dan is dit maar moeilik om 
van die kantlyn af vinger te wys. 

 
‘n Voorbeeld van wat ons uit die Beaufort Wes projek geleer het:  

 
Droom was genader deur ‘n Moslem in die Vrystaat wat wou bydra tot Beaufort wes se waternood. Sy 

instansie in Escourt ,Natal het ‘n Joodse vervoer maatskappy in die Boland betaal om 40 watertenkers na die 
Karoo dorp toe aan te ry vannaf Oudtshoorn, 200 km daarvandaan, wat die water geskenk het. Om die kroon 

te span, gebeur dit als in die middel van die feestydperk aan die einde van die jaar! 
  Dit was die “magic” wat ons land so nodig het. 

En dit terwyl…………. 
politiekery in die dorp in nood besig was om te stry oor wie die tenker water kry en wie die riool herwinnings 

water moet drink, wat toe nog nie eens operasioneel was nie! 
 

Dit maak ‘n mens se oë oop! 
 

Hoe betrek ek die gemeenskap en ons is maar net ‘n klein groepie? 

 
- Sukses kan net deur sukses behaal word. 
. 
- Uit niks gaan julle nie sommer die gemeenskap aan julle kant kry nie. Julle sal eers self die eerste stappie 

moet neem om die eerste projekte op julself te neem. 
- Sodra die eerste sukses stories na vore kom begin die sentiment draai, dit is waarom voor en na fotos so 

uiters belangrik is. 
-  Moet dus asb nie die wêreld probeer reg droom die eerste dag nie. Daar is niks so sleg as ‘n geflopte droom 

nie. Wees dus realisties en moet nie tou opgooi nie. 
 
- Ons gemeenskap wil ook nie meer vergaderings bywoon nie want elke keer word daar net oor dieselfde 

goed gepraat. Maak jul doelwitte klein en uitvoerbaar, en maak seker dit word reg gedoen. 
 

- Kyk op die webblad onder die data ikoon hoeveel mense dit was wat Bonnievale gekry het waar ons vandag 
staan. Jy sal verras wees, en dit sal jou moontlik inspereer. 

 
Kan ons skole betrek? 

 
- Groot asseblief  ja. Eerstens jul skool is een van die steun pilare van die gemeenskap en tweedens vervul 

julle dan in dieselfde asem ‘n opvoedingstaak wat nie eintlik in enige kurikulum saamgevat is nie. 
 
- Die meeste skole het ook ‘n bestaande kommunikasiemedium waarmee julle bykans elke gesin kan bereik. 

 
- Op Bonnievale het ons die kinders gevra om elkeen vyf plante in te samel gedurende die vakansie en dit na 

die skool te bring na die vakansie. Die Droom het eers vir almal gewys hoe om steggies te maak en hoe om 
boompies te plant, die meeste van hulle weet nie, en dit was vir ons ‘n groot ontnugtering. 

 
-  Die kinders het almal hul plante gebring en die wenklas het ‘n dag af by die skool gekry. In plaas van om 

deur die ouers na die kinders te werk het ons die kinders gebruik om die ouers bewus te maak. 
 

- Die kans is baie groter dat ‘n kind ‘n boom sal seermaak wat sy ouers geplant het, as wat die ouers ‘n boom 
sal seermaak wat sy eie kinders geplant het. 

 
- Betrek een of twee onderwysers, wat ‘n natuurlike aanvoeling vir plante het, en gebruik hulle as skakel 

tussen julle en die skool.  
 

- Om die skool te betrek maak van die eerste projekte ‘n projek wat die skoolgronde sal baat, byvoorbeeld die 
skool se ingang, of bome waar die kinders speel. 

 
- Moet egter nie verwag dit die skool dit op sy eie gaan uitvoer nie, onthou daardie onderwysers sit heel dag 

met kinders, en so projek is nie sommer een van sy voorkeur na ure aktiwiteite nie, wat verstaanbaar is.  
 

- Julle ook hier maar moet voor vat, maar ten minste het jy kommunikasie en baie hande. 



 
 
 
 
 

Kan ons ander instansies betrek? 
 

- Ja asseblief, maar julle sal al teen die tyd weet watter instansie hou van  praat en watter een wil iets bereik. 
 
- Die wat graag iets wil doen laat hul op hul eie inisiatief voortgaan, moet nie voorskyf nie maar trek hulle in op 

‘n gesamentlike poging. Gee hulle voorbeelde en vra hulle watter take hul moontlik kan uitvoer. En onthou 
die foto’s 

 
- As julle die Droom reg bestuur werk julle sonder geld en dus raak die verskillende instansies se geldsake nie 

deurmekaar nie, wat altyd eerste lei tot onenigheid. 
 

Wat doen ek met die persoon wat met niks wil help nie? 
 

- Eenvoudige antwoord, niks. In elke samelewing kry ons van hulle, en in ons bestel is dit hulle reg om so te 
wees. 

 
- Moet nie torring aan hulle nie, gebruik julle energie en fokus op diegene wat wil. 

 
- Die voordeel wat jul op die ou einde het is, dat as hulle kla oor iets, vra net , “kom wys my net gou waar het  

jy iets gedoen?” Die gesprek stop daar. 
 

Wat antwoord ek iemand wat verweer hy betaal belasting, vir wat moet hy nou nog iets doen? 
 

- Dit is seker een van die vrae wat die meeste geopper word, en met reg ‘n goeie vraag. Antwoord die vraag 
met ‘n teenvraag. “Ek bly nou al hoe lank met die probleem wat my elke dag in die gesig staar, ek betaal my 
belasting maar niks gebeur nie, dus staan ek voor die keuse. Of ek gaan vir die res van my lewe met die 
probleem saamlewe, of ek gaan probeer om dit gou self reg te maak, sodat dit vir my meer aanvaarbaar is 
vir die res van my lewe, wat is jou antwoord?” 

 
- Diegene met die argument raak ook meer entosiasties sodra hul sien die munisipaliteit raak betrokke by so 

gemeenskaps projek. Dit sien hul as waarde vir geld en mag nog dalk julle poging steun. 
 

Hoekom word daar niks by my gedoen nie? 

 
- Dit is vir ‘n dromer seker een van die lekkerste vrae om te beantwoord. 
 
- Wat is fout meneer hoekom doen jy nie self iets aan die saak nie? Ons help net die wat hulself wil help, 

niemand betaal ons nie en en ons doen dit self. 
 

Hoe hanteer ons die kritiek ? 

 
- Maak  julle maar reg vir  kritiek want dit gaan julle kry, en uit oorde wat jou nog gaan verbaas. Kritiek is 

gesond  solank dit gebaseer is op gesonde feite. 
 
- Onthou omdat dinge onder julle begin roer en gebeur, wys dit ander uit wat net voorheen verby gekom het 

met praat. Hulle is die eerste salvo kritiek wat julle kan verwag.  
 
- Daar sal uit die onderskeie politieke fronte ook houe uitgedeel word, en dan word jy gou gebrandmerk, van 

‘n rassis tot ‘n moeilikheidmaker. Dit is pogings van hulle om die aandag terug op hulle te vestig, want 
onthou dis praat wat hulle in hulle posisies hou en nie wat hulle doen nie. 

 
- En dan, sal jy ook die persoon kry wat sal kla omdat hy nie kan kla nie, hulle steek jul sommer dadelik aan 

die werk. Hulle is dan gou stil want  netnou  moet hulle ook iets doen. 
 

Wat is die proses wat ons moet volg om projekte deurgevoer te kry ? 

 
Met julle span in plek kan julle die volgende pad loop: (Kyk na bekendstellings dokumentasie op die webblad) 
 
- Hou ‘n inligtingsaand en nooi die wat prositief is of wil wees, uit jul dorp se verskillende gemeenskappe.  
 



- Onthou om van die begin af jou hele dorp te betrek, los jy nou groepering uit gaan dit later vir jou baie 
moeilik wees om hulle betrek. 

 
- Betrek jou dorp se verskillende instansies, polisie, skool, kerk en natuurlik die Munisipaliteit. 

 
- Trek ook verskillende disseplinnes in om ook hul insae aan te hoor. 

o Verkeer 
o Krag 
o Telkom 
o Water 
o Munisipaliteit 
 

- Begin om die eerste probleemareas te identifiseer en skryf dit neer en lys dit in prioriteitsgewys. Beplan wat 
julle gaan doen en neem dit verder. 

 
- Deel jul projekte op en gee elke woongebied sy eie leier en mandaat om te kyk wat hulle kan vorendag kan 

kom. 
- Beplan julle eerste projek baie deeglik want dit is waarop julle gepeil gaan word en dit sal die hoeksteen van 

julle beweging wees. 
 
- Maak seker iemand word genomineer om die volhoubaarheid van die projekte te verseker. Daar is niks so 

sleg as ‘n goeie poging wat verwaarloos word nie. 
 

- Maak seker wat elke party bydra en nader die Munisipaliteit om deur hul bedryfsbegroting insette te lewer. 
 

- Hou ‘n bekendstellingsaand en stel die onderskeie projekte aan die gemeenskap bekend. 
 

- Moet niks begin sonder om eers foto’s vooraf te neem nie! 
 
 

Hoe betrek ons die besighede in ons sake kern? 
 

- In elke dorp is daar ten minste een of twee sakemanne wat bereid sal wees om hulle geboue op te gradeer.   
Gebruik hulle om as jul innoveerders tot die projek toe te tree, en laat hulle die ander motiveer. 

 
- Gebruik mense met ‘n estetisie aanvoeling om julle te help, met die geboue en kleur skemas, byvoorbeeld ‘n 

argitek of ontwerper. 
 

- Moenie dat hulle geld vir dit vra nie, dit is hulle veld en kan maar ook terugploeg in die gemeenskap. Gebruik 
liefs iemand plaaslik want ander kenners sal julle dalk net geld vra, en hul hart lê nie by jul saak nie. Nog 
meer hulle hoef nie elke oggend in sy eie skepping vas te kyk nie, want hulle bly nie daar nie. 

 
- Baie belangrik jy moet die eienaar assisteer en nie voorskryf nie. Dit is sy gebou en sy geld, en jou wil. 
       Laat die finale (ingeligte) besluit by hulle berus. 
 
- Maak mooi rondom die wat nie belangstel nie, die gemeenskap sal dit begin raaksien en beursies praat 

sowel as groepsdruk, ‘n magtige wapen in julle aresenaal. 
 
- Verder maak vir hulle dit so maklik moontlik,  deur vir hulle verwers, en afslag te bewerkstellig.  

 
- Droom is besig om met groot verskaffers te beraadslag om geregistreerde deelnemers afslag te 

bewerkstellig. Iets wat julle oorreedingsvermoë sal vergemaklik. 
 

- Onthou die voor en na foto’s want sodra julle die eerstes klaar het, moet julle dit aan die gemeenskap wys. 
Nooi ook die wat nie deelneem nie, dit is net nog groepsdruk. 

 
- Julle gaan mense kry wat glad nie voorgeskryf wil word nie en dinge op hul eie wil doen. Neem dus sommer 

van die begin af al die geboue af, want as hy eers begin regmaak het is dit te laat om ‘n voor foto te neem. 
As hulle klaar is, bedank hulle, julle kan maar die krediet vat, vir die invloed op hom. 

 
Wat kan droom vir my dorp beteken? 

 
- Droom wil die kennis wat ons tot vandag toe opgebou het, met ons mede dromers te deel. Die projekte wat 

droom wil deurgevoer hê is kompleks en uitdagend, want ons werk met die ‘n gemeenskap wat almal 
verskillende verwagtinge het. Die meeste weet nie meer hoe om iets vir ‘n gemeenskaplike doel te doen nie. 
Verder sit die Droom met munisipaliteite en wetgewing wat als ‘n inpak op die sukses van so projek het. 

 



- Ons streef om die poging op ‘n meer globale skaal aan te pak, om sodoende ‘n gesamentlike front teen 
verval te skep. Die gee jou as induvidu die bystand en gemoedsrus dat dit nie net jy is wat in die boodjie sit 
nie. 

 
 
- Die droomhandelsnaam word baie versterk deur die noue samewerking en ondersteuning van RSG en 

ander media instellings. Dit is juis hoekom die Droom en RSG hande vat om ons gemeenskappe te 
mobiliseer om  hulle sodoende aktief betrokke kry. Dit is ‘n positiewe saak wat ons land nou so nodig het. 

 
- Dit gee vanselfsprekend die Droom kommersiële waarde en dra by tot die bewusmakings veltog. 

 
- Ons betree dus die verhoog waar Droom kollektief met borge kan begin onderhandel om betrokke te raak 

en die beste voordele deur te gee aan jou en jou dorp. 
 

- Radio is ook ‘n magtige wapen en net soos jy groepsdruk tussen mense het het jy ook groepsdruk tussen 
verskillende dorpsmunisipaliteite. As RSG jou buurdorp ophemel vir wat daar al vermag is, gaan dit verseker 
iets wakker maak by julle dorp. 

 
- Droom saam met RSG beplan ‘n “road show” om al die dromers te besoek en hulle te motiveer. 

 
- Droom  het reeds verskeie dorpe gaan toespreek om hulle te inspireer om ook tot die saak toe te tree. 

 
- En dan is Droom daar om julle te help waar ons kan, bel net of epos ons. 

 
 

Waarvoor moet ek registreer ? 
 

- Droom is soos ‘n antibiotika om al ons landelike dorpe se agteruitgangs virus reg te dokter. Al manier hoe 
ons dit gaan regkry, is deur ‘n aanhoudende toediening en nie net op een plek nie, maar reg oor die land. 

 
- Elkeen van julle al is dit hoe klein se take word vasgevang op die Droom databasis en dit word weer aan 

nuwe dromers gestuur om hul te motifeer en moed te gee. 
 

- Julle in jul dorp is dus die vingerpunte van die Droom en vorm die front teen die verval. 
 

- Elke foto, boom, instansie, mens of dier wat beter daaraan toe is na ‘n Droom projek, word op die databasis 
geplaas, en met dit gaan Droom verseker by die Regering aanklop vir ondersteuning en operasionele geld. 

 
Waar gaan ons geld kry om dit als te doen? 

 
- Onthou daar is altyd geld,….  as dit nie in jou geval so is nie, onthou die volgende,……. onthou daar is altyd 

geld. Daar is regtig orals geld jou ingesteldheid moet net reg wees. 
 
- Kom ons kyk wie het almal geld: 

 
o Ten eerste die wat nie geld het nie, het tyd en tyd is geld! 
o ‘n Besigheid gaan maklik geld op homself spandeer 
o Julle Polisiebevelvoerder moet net aansoek doen vir opgraderings werk by hulle kantore. 
o Die landros, biblioteek en al die instansies kan almal by hul departemente aansoek doen. 
o Die munisipaliteit gebruiks sy bedryfbegroting 
o Al daardie politieke amptenare laat hulle hul sakke skud.  Dis immers hulle gemeenskap wat vir hulle 

gestem het  en hul sakke vul. 
o Lotto, probeer hulle, ons het reggekom. 
o Laat mense oortollige bome en plante uit hul tuine uithaal en na ‘n versamelingspunt toe bring om in 

publieke oop ruimtes te plant. 
o Die munisipaliteite het en is verplig om ‘n vergroeningsbegroting te hê, as julle nie dit vra nie gebruik 

hulle dit vir iets anders.          
o As daar besighede is van buite wat groot kontrakte in die dorp het, laat hulle ook sak skud. Ons het 

so ‘n boukontrakteur ‘n brugmuur laat bou in die dorp. 
o En as jy op die ou einde als bymekaar tel gaan die som jou verras. In Bonnievale het die 

gemeenskap R4.5 miljoen op homself geherinvesteer sonder dat daar ‘n sent deur die Droom 
gegaan het. 

 
 

Hoe weet ek wie gaan my help? 

 



- Dit is seker die mees interresante vrae van die projek, hoe om te identifiseer wie jou gaan help. 
 
- Die ou gesegte van. Vra  vir diegene wat besig is, is regtig waar. 

 
 

- Jy gaan ook baie mense kry wat jou 100%  ondersteun en elke keer as hulle verby jou ry, sal hulle jou ‘n 
“thumps up” gee, of selfs bel hoe wonderlik dit is, maar dit bly net daar. Moet nie veel van hulle verwag nie. 

 
- Gaan kyk wie woel in die onderskeie gemeenskappe en wie se tuine lyk na iets. 

 
- Vermy diegene wat net iets doen om homself te bevoordeel, sy hart lê nie by die gemeenskap nie maar in sy 

sak. 
- Nader die nuwe inwoners in jou dorp, hulle is baie meer entusiasties as die ou inboorlinge van jou dorp. 

“Verstaan dit nie maar gaan kyk maar, dit is so”. 
 
- Hanteer almal met respek en as jou gelyke, gee raad waar nodig en klim uit jou motor en stap tot by sy 

voordeur, net met daardie gebaar het jy al klaar ‘n boom geplant. 
 

-  Politiek, los maar dit, dit byt jou net later. 
 

- Moet ook nie iemand so poging onderskat nie, julle sal baie verrassings kry. 
 

- Die wat nie julle funksies bywoon nie. Gaan kuier by hulle, en gesels met hulle. Miskien wil hulle nie direk 
betrokke raak nie maar tog iets bydrae. 

 
- Skool kinders is ook ‘n lekker klomp hande wat kan help. Die ouderdoms groep wat die mees effektiefste is, 

is van graad 5 tot gaad 7.  
 

- As iemand jul nader en meedeel dat hulle het plantjies in hul tuin maar is te oud om dit uit te haal, maak 
onmiddelik ‘n plan en gaan haal uit, more weet die hele dorp dit. 

 
- En dan as jy nie almal gevra het nie,…….. het jy nie almal gevra nie! 

 
Wat as my vraag nie hier voorkom nie? 

 
- Bel my, iewers moes daar al voorheen so sitiasie gewees het, en ons moet mekaar help. Oor twee weke is 

jou vraag en antwoord ook op die lys vir ander om weer uit dit te leer. 
 

Wat maak ek as ek raadop is? 

 
- Een ding is seker, teleurstellings gaan jy kry. Die wonderlikste van als is, dat jy gaan iets daaruit gaan leer!  
 
- Dink nou net, as als hier by ons op Bonnievale net voor die voet reggehardloop het? ……… Geen van die 

vrae wat op hierdie dokument is sou kon antwoord nie! 
 

- Sien jul drome as ‘n uitdaging en leer daaruit, en bewapen jou met antwoorde. Later begin jy sommer vrae 
vra met antwoorde, en dan kry jy net wat jy wil hê. 

 
 

 
 
 
 


