
JEFFREYSBAAI  DROOM:  Oktober 2013 

Ons trots! 

 

Die Hangende Tuine in Da Gama wat Deon 
Goosen en sy span Dromers netjies gemaak 
het. 

 

Jong liefde in Zoetelief Steeg – geskep deur Deline 

  

Waarheen met die Jeffreysbaai Dorp van Drome? 

Ek het onlangs stimulerende en uiteenlopende gesprekke gehad  oor die rigting wat ons met die 
Droom moet inslaan. 

Die benadering wat ons grootliks volg is dat die Droom informeel bedryf word met 
minimum  struktuur.  

’n Dromer identifiseer ’n projek en voer dit sonder veel trompetgeskal uit. So ’n Dromer is ook 
grootliks verantwoordelik om die bronne te bekom om die projek uit te voer met geen of minimum 
befondsing uit die Droom rekening. 

My eerste gespreksgenoot het selfs die wesentlikheid van ’n bankrekening bevraagteken omdat die 
klem dan te veel op geldinsameling val. Sy siening is dat die Droom meer ’n beweging as ’n 
organisasie is. 

 My ander gespreksgenoot het ’n baie meer formele struktuur bepleit met ledegeld, volgens hom die 
enigste manier om die langtermyn volhoubaarheid en groei van die organisasie te bewerkstellig. 

Die gesprek het verder gegaan om strategiese bates soos ’n karavaanpark te koop of te begin – 
fasiliteite wat noodsaaklik is vir die lewensvatbaarheid en groei van Jeffreysbaai as ‘n toeriste 
bestemming. Sulke bates gaan tans ten gronde. 

My gevoel is dat die Droom op sy huidige basis bedryf word maar dat die administratiese versterk 
word.  

Ek identifiseer  verder af die take waarvoor ek Dromers se hulp nodig het. 



Verder dink ek moet ons entrepreneurs aanmoedig om gemeenskapsgerigte geleenthede aan te 
gryp.  

Die Droom kan op verskeie maniere help om geleenthede te identifiseer en voorspraak by die Raad te 
maak maar die risiko en wins is vir die sak van die entrepreneur. 

Ons het al in beperkte mate die pad begin loop met Anri se Mark van Drome en  die trekker en 
bossiekapper van Willie en Eric. 

 

Daar is voortdurend projekte waarvan ek bewus word waarby Droom entrepreneurs in hul 
persoonlike kapasiteit betrokke kan raak: 

·         Herontwikkeling van die Middedorp – detail plan is reeds deur konsultante opgestel 

·         Saal by  die Seekoei riviermond (Aston/ Paradys) 

·         Fietspad en boardwalk – oorweeg die Supertubes Surfing Foundation as model 

·         Karavaanpark – besigheidsgeleentheid vir ’n konsortium 

·         Straat karnaval in die plek van die gesneuwelde Skulpiesfees 

Christo , wat is jou mening? Stuur vir my ’n e-pos aan ernst@emwin.co.za 

 

Nadat ons 10 maande vergeefs op die 
Munisipaliteit gewag het, het Dromers Willie en 
Eric ingespring by Dogwood/ Noorsekloof 

 

Wees trots op jou onderneming se verbintenis tot 
die Droom! Borde te koop teen R100 by Compu-
Camm,  042 293 3224. Rame by Kouga Staal teen 
R55 

mailto:ernst@emwin.co.za


  

Dromers gesoek vir belangrike take 

Vir die Droom om op die langtermyn volhoubaar te wees en die administratiewe las nie te veel deur 
enkelinge gedra word nie, is dit belangrik om Dromers op die vlak te betrek. 

Die take is ideaal maar nie uitsluitlik vir Dromers wat as gevolg van werk en ander omstandighede 
nie fisies by projekte betrokke kan raak nie maar tog ’n belangrike bydrae kan en wil maak. 

Webblad: Barry Boucher gaan voortaan ’n sleutelrol speel deurdat hy die webblad in samewerking 
met Butterbee Solutions sal bestuur. Dit behels onder andere die uitstuur van nuusbriewe en die 
byhou van die Dromer databasis. 

Dromer FaceBook: Dit word tans deur Ernst en Terry met nuus gevoer. Dit is ’n honger dier wat 
daagliks gevoer moet word – maar ook van uiterste belang om die belangstelling in die Droom 
wakker te hou. Ek sal graag nog 2 Inhoudskeppers wil betrek wat op daaglikse basis stories pos. Kom 
nou, Dromer facebook fundi’s: die Droom benodig jou! Kontak my by ernst@emwin.co.za 

Dromers by die Mark van Drome 

Anri, mede eienares van die Mark van Drome, het vir ons ‘n gratis stalletjie by die Mark van Drome 
in Fountains Mall beskikbaar gestel Ons benodig Dromers wat elke Saterdag en Sondag besoekers 
aan die Mark oor die Droom kan inlig. Dit is van omtrent 10vm tot 3nm. Kontak my by 
ernst@emwin.co.za of Anri by anri@funkyfrogs.co.za Hoe meer romers help, hoe kleiner is die las. 

Droom Motiveerders en Betrekkers 

Daar is baie talentvolle Dromers wie se talente nie altyd na behore aangewend word nie. Ek soek ’n 
persoon of persone wat deur die persoonlike profiele en aanbiedings van Dromers kan werk en kyk 
waar ons hulle kan betrek. Ook om Dromers betrek wat nie Internet het nie. Kontak 
ernst@emwin.co.za   

  

 

Die Droom: Dit is hoe die saal by die Seekoeirivier 
mond gelyk het 

 

Die Nagmerrie: Opsoek na ’n Droomleier om dit 
te herstel tot sy vorige glorie 
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Renier Viljoen en sy Brander beeldegroep. 

Regs: Fondasies in wording 

 

  

 

Johnson en sy Munisipale Instandhoudingspan 
Droom saam in Akasia straat 

 

  

  

Groete, Ernst 


