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Dagsê almal!! 

 

Heelwat het die laaste paar weke in ons mooie dorpie gebeur en daar is ywerig aan die werk gespring om 

betyds die vere reg te skud vir komende naweek se groot partytjie.  Ons vier Kirkwood se 100ste bestaansjaar!!  

Die Fees-komitee het `n vol program saamgestel en beloof iets vir ieder en elk – sien ook program aangeheg. 

 

Dan kortliks die projekte waarmee ons besig is en ook die bedankings: 

 

Die Hoofstraat: Aanplant van Witysterhout bome  

Ons is vreeslik trots op die 33 Witysterhout bome wat in die Hoofstraat aangeplant is – in totaal is dit 34 met die 

een voor Vallei Slaghuis wat reeds al `n paar jaar oud is. Natuurlik het elkeen `n netjiese raamwerk om vir 

beskerming. Dankie tog vir Elsa wat met haar groenhande (en ysterhand) voor- en  

raakgevat het!  Die laning lyk spoggerig!!  Elsa, jy is voorwaar `n inspirasie vir ons almal!!  

  

                                                                                              

 

Verder wil ons ook baie dankie sê vir SRCC wat weereens vir ons kompos geskenk het.  Baie dankie Kelello 

Makgoka, van Sondagsrivier Vallei Munisipaliteit, wat ons altyd so geduldig uitluister; wat werkers afgestaan het 

om te help met die grawe van gate en plant van die bome en ook vir die reel vir die finansiering van hierdie 

projek.  Baie dankie ook vir John Voogt, van Turnrite vir die maak van die raamwerk en vir Charl Smith vir die 

afstaan van sy mense en wat teen `n billike prys die raamwerk laat vasmessel.   

 

Aanplant van spekboom laning: 

Vir my is dit Oom Johan, maar vir vele ander is dit Johan Karoo Swart.  Oom Johan is `n engel van bo en sy 

hande en hart is oop en groot wanneer dit by Kirkwood en sy gemeenskap kom.  Oom Johan gee graag en sy 

slaghuis is ook `n bymekaarkom- en kuierplek vir vele.  
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Een van sy liefdes is Spekbome.  Hy is onder andere die stigter van die `Spekboom Foundation` en het al soveel 

suksesvolle projekte in die Vallei aangepak en teruggesit in die gemeenskap en nogsteeds gee hy net meer.  

Oom Johan, hoe kan ons genoeg dankie sê vir die 440 spekbome wat Oom geskenk het vir ons Droom-projek 

en dat Oom nog kans sien om nog te skenk vir 10 huise se tuine met die Woongebied/plaaswerkers se 

tuinkompetisie wat ons wil begin!!!  Dankie ook vir die werker wat Oom afgestaan het met die voorbereiding en 

plant van die boompies tussen die Witysterhoutlaning uit die dorp verby SRCC.  Ons waardeer Oom opreg!!  

So het ek vir Oom Johan gaan kuier daar tussen sy Spekbome en het heelwat geleer! Het julle geweet:  As jy 2 

Spekboom blaartjies 2x per dag eet help dit om jou diabetes onder beheer te hou?!! 

Hy plant ook die boompies uit met `n goeie wortelstelsel – kyk net die foto!! 

 

                                   

 

Ag, asseblief gaan lees meer op die webblad: www.spekboomfoundation.co.za of maak kontak met Oom Johan 

by:  076 7373694/042 2300440 of epos: spekboom@telkomsa.net.  Hy kan landwye aflewerings maak, hoor!! 

Dankie ook Tannie Anna Potgieter dat Tannie 2 van Tweeling Kwekery se werkers afgestaan het om te help met 

die grawe van gate en plant van die Spekbome! Ons waardeer dit!! 

 

Die Witysterhout boomlaning uit die dorp verby SRCC: die versorging daarvan 

Ek noem dit sommer `Cedric se laning`.  Cedric is `n seisoenale werker by SRCC en is bitter trots op hierdie 

laning wat hy so getrou en met liefde skoonmaak en onderhou.  My, en vele ander se harte, wil bars van trots 

vir hom.  Dankie Cedric, jy is `n staatmaker en `n voorbeeld vir elkeen van ons!!  Dankie Helena en Russel dat 

julle in ons Droom-projek glo en dat julle Cedric ondersteun en hom aanmoedig om sy passie vir tuinmaak uit 

te leef!!!  

En so het ek in verlede week na werk, om en by 18:15, verby die laning gery en daar is die manne van SRCC 

besig om die klomp vullisdromme leeg te maak en hulle was trots genoeg om vir `n foto te staan.  Dankie!!! 

 

                                                

http://www.spekboomfoundation.co.za/
mailto:spekboom@telkomsa.net
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Bome aangeplant by skole: 

10 Tierhout bome is aangeplant by Hoërskool Kirkwood – dankie weereens Elsa vir die reel en plant van die 

bome!!  Dankie aan Outeniqua Kwekery in George en ook vir Danie Bouwer vir die skenk van die bome!!   

Andere: 

Karen Smith se hande staan vir niks verkeerd nie en sy vat voor in die gemeenskap!! As ons net hoor, is daar 

bome geplant – Huilboerboon of Witysterhout bome.  By Aqua Park woongebied se kliniek het sy 7 geplant; by 

Neskuiken skooltjie 15; by Rosleen kerk 20; VGK kerk 25 en NG Kerk in die woongebied 20 en by die Rugbklub 

20.  

 In verlede week het sy en die leerders van St Reginalds skool 10 bome geplant; Malmaison skool ook 10 bome  

en by Mistkraal skool 20 bome. Dankie Karen – ons leer so baie by jou!!!  

 

                    

 

Rietberg skool: 

Heelwat het gebeur by Rietberg skool – weet eintlik nie waar om te begin nie!   

Prof Grebe, Viv England en Brian Walters is nog druk besig om leiding te gee vir die Hoof,  onderwysers en 

kinders – ons glo dit is die genesing wat aan die binnekant begin en is so belangrik.  Omtrent twee weeklikse 

vergaderings word gehou en opvolgwerk word gedoen en die vordering kan jy duidelik sien.  Dankie Prof!! - 

ook vir die plante wat Prof elke keer saambring!! 

 Dankie Sonja Brummer, van Sonsitrus Pakhuis.  Dankie dat jy nie moed opgee nie en dat ons so baie by jou 

leer – jou passie vir die kinders en om `n verskil te maak is `n voorbeeld vir elkeen!!  Ek het juis Saterdagoggend 

weer gesien jou span is besig om die gras en velde te sny van die skool – julle onderhou dit so getrou!  En dan 

in samewerking met Waitrose Foundation, het jy dit reggekry om 2 watertenke te skenk en ook die voor-en 

sykant se geute te vervang.  Dankie daarvoor!!   

Flippie Ehlers, van Dagbreek Spar, is ook baie betrokke in ons gemeenskap en as daar fout is – weet ons ons 

kan op sy knoppie druk!!! Vandag het Rietberg skool vir die eerste keer in JARE `n water leibeurt gehad – alles 

te danke aan Flippie!!  Hy woon gereeld die vergaderings by Rietberg skool by en lewer waardevolle insette; 

staan op sy woord en laat dinge gebeur.  Flippie en 2 van sy manne het ook die dak, aan die voorkant, laat 

afspuit. Baie dankie Flippie!!!  

Annamarie Swanevelder en Robyn Morris se passies is tuinmaak.  Hulle het al vele beddings by die skool getakel 

en dit lyk pragtig!!!  Annamarie het haar engel-tuinman `n paar keer saamgebring en hy is nou aangestel deur 

die skool om twee keer `n week te kom help.  Elton het `n hart van goud en jy los hom en hy weet presies wat 

om te doen.  Ek staan menigte kere in stomme verbasing, want van tuinmaak weet ek niks!! Dankie tog dat 

mens by andere kan leer hoe om mekaar te dien!  Dan is daar ook Michelle.  Michelle is veronderstel om skoon 

te maak, maar sy word orals ingespan – sy moet tot help met die kosmaak vir die kinders.  Een middag toe kry 
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ek haar daar in een van die klaskamers, waar sy skoonmaak – met soveel ywer werk sy en sy sê net: ` ek hou van 

skoonmaak, dit is wat ek wil doen`.   

Michelle en Elton, julle is engele en ons leer so baie by julle!!! Dankie!!!  As niemand kyk nie, gaan ek julle vir my 

vat! Kosbaar!!!  

Dan ook Mev Hobbs, onderhoof van die skool.  Wat sal die skool, en ons, sonder jou maak!! `n Groot dankie 

ook vir Mabel Swart wat Icebergs en lavender geskenk het vir die skool – dit word opreg waardeer! 

 

                          

  

 

Dan `n spesiale dankie aan Wreford Hudson – my liewe baas – dankie dat jy so baie keer ander pad kyk as ek 

besig is met nie-werksgoed en my net te laat wees!!!  Dankie dat jy ook gehelp het by die skool om stompe uit 

te haal; die grond gelyk te stoot en van die werkers af te staan om te help waar kan!!!  

 

Duisende dankies aan elkeen wat sover hand bygesit het, skenkings gemaak het; ons ondersteun het en in ons 

glo.  Die Droom-projek is `n hartsprojek en ons leer soveel by mekaar.  Ons nooi jou uit om deel van dit te 

wees.  Elkeen het `n spesiale talent of `n passie – kom leef dit uit!!   

 

Groete 

 

Ulrica en die Droomspan 

 


