
 

DROOM VIR OUTJO              SEPTEMBER 2012 

Algemene verslag: 

NUUS: 

 VERSLAG VAN JULIE:” ‘Durban July’ in OUTJO! 21 SEPTEMBER 2012. ‘Save the date’. Dit 

gaan sommer n feestelike gebeurtenis wees! Manne haal solank jul dasse uit en vryf jul 

skoene blink. Vroue...kry jou hoed uit en gaan koop daai rok waarvoor jy al lank n 

geleentheid soek! Ons gaan behoorlik ‘opdress’ en daar sal n paar perde ook wees waarop 

jy sal kan bie...verdere inligting sal volg!!” 

 En was dit toe omtrent n fees!! Almal het so heerlik saamgekuier en ‘opgedress’. En almal 

wat gehelp het om die aand n sukses te maak – BAIE dankie!!  

 
 DROOM in SUID AFRIKA(webtuiste:sadogood): Daar is nou al meer as 50 dorpe in Suid-Afrika 

wat deelneem. En ek is verheug om te sê dat Hentiesbaai ook nou begin hande vat het om 

saam te droom. Dit is lekker om te weet dat daar nou iemand in Namibie is wat deel is van 

ons Droom en wat ook kan planne deel en saam gesels. 

 Kayla Nel, ons Mej. Moria help ook  met Droom vir Outjo. Sy is in beheer van ons 

steggie/boom insameling wat tydens die Augustus vakansie geloots is. Ons het heelwat 

plante ingevorder! Nou moet die plant aksie begin. Daar is ook bome beskikbaar wat ek by 

Forestry in Okahandja gekry het. Indien enige iemand graag betrokke wil raak met plant 

aksies, kontak my gerus. 

 

 

 

 



 

 Style: Nuwe winkel het oopgemaak. 

 
 Etotongwe Lodge: Vlae is opgesit! Lyk so mooi. 

 

 

Projekte: 

 Casino: Is reeds netjies oorgedoen.  

 
 



 
 

 Plante insamel: Privaatskool Moria het ons gehelp met die insameling van plante om in ons 

dorp te gebruik. Publieke areas soos die Parkie en Helikopter landing kan dan van die plante 

gebruik om die areas te verfraai. 

 
 Dorsland verf. 

 
 Poskantoor: Tsobaas wyk het laasweek ingespring en gaan tuinmaak by ons Poskantoor.  

 
 Kompetisie by staatskole: Die skool wat die beste vordering gemaak het met die skoonmaak  

en verfraaiing van hulle gronde sal einde van 2012 n prys ontvang. Kontantprys van 

N$10000.  



 
 Erasmus transport (Melt en Ansie Erasmus): Melt is besig om vanaf die werkwinkel tot by 

die straat wat loop na hospitaal en Frikkies Workshop skoon te maak en daar is reeds palms 

geplant. Op die afdraai na Erasmus Transport se kantoor / werkwinkel  is ook ‘n ou dam en 

nog ‘n struktuur wat lyk of daar ‘n watertenk op kon staan in die verlede. Die dam en 

struktuur gaan opgeknap word en ‘n heining opgerig word om mense wat dit verniel en daar 

mors weg te hou. Voor die werkswinkel en kantoor tot by die rivier en agter Gerhard Du 

Plessis se eiendom is hulle reeds besig met skoonmaak. ‘n Mooi parkeerarea word ook hier 

beplan aangesien NFC (Namibia Freight Couriers), Erasmus Transport & Workshop / Carwash 

alles op een eiendom gehuisves word. 

 Parkie: Planne word nou gefinaliseer en sodra alle kwotasies ingekry is, sal daar ‘n 

voorlegging aan ons Munisipaliteit gedoen word. Indien hulle als goedkeur sal ons in aksie 

oorgaan. Privaatskool Moria is direk betrokke by hierdie projek van ons en sal die planne vir 

die speelarea  finaliseer.  

 Droom span: Ons sit hand by met ‘n laag verf. 

 
 Bome by ons Otjiwarongo ingang kry blomme!! 

 Hoek oorkant Boerediens(Kai-oms hoek): Jaenny van Zyl het hier klomp planne. Nexus 

(Andre Koorts) het die randstene gaan oordoen wat onder andere vir die watervloei ook 

help. Asook het hulle vir ons die plaveisel gelê wat voorsien is deur die Munisipaleit. 2 Vlae 

word beplan vir die hoek. Een met ons Proudly Outjo op en die ander met ons Dorpswapen. 

Dan word daar ook nog beplan om blomme te plant en groot potte is ook oppad om die 

hoek af te rond.  

    
 Industriele area: Daar word dan beplan om ‘n bord op  te sit met inligting oor die besighede 

in die area asook n ‘WELCOME TO OUTJO’  muur, soos by ons ander ingange. 

 Munisipaliteit se tuin: Nexus het vir ons die fontein gaan opbou.  

 Helikopter landing: Sodra die water aangelê word en die laaste grond ingery word, kan die 

span voortgaan met die planne vir die tuin.  

 



 

 Etoshapoort: Verskeie plekke is ook al oorgeverf of netjies gemaak. 

 
 Jack Francis: ‘Under Construction’.  

 Toerisme sentrum: Vorder baie goed.  

 OUTJO PARK: Vorder baie goed.  

 NG Kerk en saal: Nuwe tuinareas is gemaak by die kerk en die saal deur Marinda Verster. 

  
 Outjo Supermark: Groot veranderinge is in aksie hier! Reeds oorgeverf en lyk baie mooi! 

 
 Blikkie fonds: Verskeie besighede het reeds begin met die projek. Indien jy sou belangstel 

om ook by jou besigheid ‘n pot te hê vir die fonds, kontak my gerus. 



 
 Ingange: Die muur aan Otjiwarongo kant is reeds klaar. Die ander ingang sal ook nog 

weerkaatsende plakkers kry. 

 
 Have a heart: n Kommitee is gestig vir die projek. Hoof van die program is: Dr Kaatura; Hoof 

van die kommitee is: Lindie Prinsloo; CEO van die program: Karla van Niekerk. Ander lede 

van die Kommitee is: Philip Smit, Elna Marais, Orelia Liebenberg, Madeleen Schnetler, B V 

Aibeb en Dr Frans Joubert.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Johny Horaseb: Het plaveisel gelê voor sy huis. 

 
 Onafhanklike tuinvullisverwyderaars: Levi Narib -  0812148108 

             Sibilon/Jacobus – 0817388904 

Projekte in beplanning: 

 Elize Theron: Beplan n rotstuin voor haar huis op die straathoek. Groot rotsklippe moet nog 

aangery word vir dit.  

 Bome Plant: Ons eerste poging is by die Etosha ingang. Stuur asb enige voorstelle en 

versoeke deur na my. Ook indien daar enige iemand is wat kan help met die plant van bome.  

 Regs van Munisipaliteit: Anita Prinsloo gaan tuinmaak op die straathoek. Dit gaan 

kunswerke (beelde) insluit.  

 Joshua Familie sentrum: Is in die proses met hulle projek. Dit is n ekonomiese manier van 

bou wat fokus op die ouer mense van Etoshapoort. Hulle sal leiding gaan gee aan die 

gemeenskap oor die bou van die huisies wat baie voordelig vir die inwoners van Etoshapoort 

sal wees. 

 Staatskole: Sodra die ergste winter verby is, sal ons begin met die plant van bome. Van ons 

staatskole word skoongehou en doen  ook moeite om mooi te maak.  

 Straathorlosies: Ons wag steeds vir terugvoering vanaf Media Solutions. 

Munisipaliteit: ‘n Groot dankie aan die Munisipaliteit! Vir die positiewe manier waarop ons 

ontvang word met voorstelle en verskeie versoeke uit verskeie oorde. Dit word waardeer!! 

 Skewe bord op Shell se hoek moet nog uitgesorteer word. 

 Museum is opgeknap en oorgeverf.  

 Grond word steeds ingery na die Helikopter landingsarea. 

 Bollards by Gemstones is herstel. 

 Nuwe asdromme is aangebring. 

 Water word aangelê by die Poskantoor. 

 Pypleidings is aangelê by die Parkie vir ons palmbome. 



 
 Watertoring word beheer. Asook word daar n area gebou vir die verkopers met toilette. 

 Het die letters op ons ingange laat opsit:’The tourist destination’. 

BAIE DANKIE VIR: 

 Elkeen wat betrokke was by ons JULY! Ek is verstom oor hoe Outjo se inwoners saam so 

funksie kan bewerkstellig. Dit was heerlik! Ons het rondom N$40000 gemaak met die aand. 

 Kayla Nel: Sy het sommer goed hand bygesit met ons laaste projek van plante insamel. Baie 

dankie! 

 Martinique Scott: Skenking van die Tupperware.  

 Ali van Heerden: Vir die blommetjies wat geplant gaan word by ons Otjiwarongo ingang. 

 Laerskool Outjo: Vir die skoonmaak van areas elke Vrydag. 

 Jaenny van Zyl: Vir die hoek oorkant Boerediens. Sien uit na die laaste planne vir dit. 

 Andre Nel en span: Helikopter landing area word herstel en verfraai. Daar word nog n 

bruggie beplan en ook tuin area.  

 Munisipaliteit vir al die verskeie projekte wat so saam met ons aangepak word. 

 Almal wat help met ander areas wat instand gehou moet word....dit is die geheim van n 

suksesvolle projek. 

 Jos van Zyl vir finansiele bydrae om aan te wend by begraafplase. 

 Hennie Bester vir finansiele bydrae. 

 Almal wat help met ons blikkiefonds,elke bietjie help! 

Baie dankie vir elke een wat deelnaam aan ons groot Droom om ons dorp so te verfraai! Al is dit net 

om ‘n papier op te tel. Ons het al soveel wat betrokke is op verskeie maniere en elkeen se hulp word 

baie waardeer. 

 

 

 

 


