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Algemene verslag:    

 

So begin die einde van die jaar nader kom, ek daar is nog soveel wat ek graag sou wou 

afhandel…maar, ek het gesien wat gedoen kan word in 3 weke voor Kwela se besoek, so ons sal 

maar net in die hitte skouer aan die wiel moet sit en deurdruk voor Kersvader ons vang! 

 

Ek wil net weer uit my hart dankie sê vir elkeen wat so vreeslik gehelp het om die dorp so mooi 

af te rond! Ons insetsel op Kwela was sommer uit die boeke en ek dink dit het baie mense bewus 

gemaak van OUTJO!  

 
Laasweek het ek gaan praat met die vroue van Namibie by die NLU kongres, 

en dit was so bevredigend om te weet Outjo het nou ook ander dorpe 

aangesteek om te begin saam Droom. Tot dusver het Koës, Stampriet en 

Aranos al kom kers opsteek oor hoe om met ‘n Droom te begin. En ek het 

verneem Grootfontein en Keetmanshoop begin ook Droom! 

 

Nou lê daar nog heelwat projekte voor, en ook baie onderhoud. Ek wil net weer vra dat almal 

asb sal aanhou om sy deeltjie van Outjo netjies te hou, want dit maak ‘n aansienlike verskil as 

mens op ‘n Saterdag na maand einde die dorp inry en die strate is net so ongelooflik skoon.  

DIT maak mens trots!! 

 

 

 

 

 

 

 



PIENK BOME VIR PAULINE: 
Pienk Bome vir Pauline is ’n nie-winsgewende organisasie wat op nasionale en internasionale 

vlak in dorpe en stede fondse vir kanker insamel en ’n bewustheid van die siekte skep. Die 

fondse word in die betrokke dorpe of voorstad aangewend vir mense wie se lewens deur kanker 

geraak word. 

Die aksieplan is dat duisende meters pienk materiaal teen ‘n minimum van R20. per meter 

verkoop moet word. Daarmee word die stamme van bome op sypaadjies, by die ingange van 

dorpe ens. toegedraai. 

En hier is Outjo se pienk bome: 

 
Baie dankie vir Anita en Addie wat hier leiding geneem met hierdie projek in Outjo en ook die 

span wat gehelp het om die bome so mooi te versier!

 



PROJEKTE 

Helikopterlandingsarea: Daar is nou al ‘n bruggie gebou tussen die 2 areas en ook 

waterbakke (sien foto) so stuk stuk kom die planne vir die area ook bymekaar. Daar moet nog ‘n 

Chevron bord opgesit word deur die Munisipaliteit. Daar is wel steeds die probleem dat daar nie 

‘n publieke toilet in hierdie sentrale deel van die dorp is nie.   

Ons het baie plante nodig vir die area – sien lys aangeheg en kontak vir Hannalie Nel by 

0811288791 indien jy kan help. 

 

Have-a-Heart:  Sien aangeheg die nuusbrief vir September. 

 Webtuiste: http://www.have-a-heartspayandneuterproject.com/ 

 

 Backerei: Hier word geverf en gewerskaf aan die gebou… Hou van die vars wit. Baie 

dankie Danjan en Anita Weakley vir die positiewe veranderinge hier by die Backerei! 

 

http://www.have-a-heartspayandneuterproject.com/


Delarey: Hier word ook afgeskuur en geverf! Dankie julle, dit help baie as die geboue in 

ons strate so onderhou word! 

 
 

Gebou in die hoofstraat word netjies gemaak. Ek sien Gobo’s Builders is hier aan die 

gang. 

 
 

 

 

 



Toeriste Sentrum: Op die hond se rug en wat ‘n groot aanwins vir Outjo. Baie dankie aan 

NDC wat hierdie pragtige gebou in Outjo laat oprig het.  

 

Cenored: Die plek se aangesig is heeltemal verander en maak krag koop nou sommer baie 

aangenaam.  

 

Toilette in sentrale deel van Outjo: Dit is ‘n groot probleem wat aandag moet geniet. 

Verskillende planne is al bespreek, en ‘n uitleg is ook al  aan die Munisipaliteit oorhandig. 

Wag vir terugvoering vanaf die Munisipaliteit. 

 



Parkie: Planne vir die parkie is reeds goedgekeur en konstruksie planne is ook laasweek 

ontvang. Nou kan ons wegspring en sodra die befondsing in plek is, sal ons taamlik hier kan 

uitrig. 

 

Gebou in Etoshapoort se hootstraat: Die gebou het ‘n mooi laag verf gekry! En sommer 

ook die geboutjie langsaan wat baie verwaarloos was... 

    

Verkopers hoek: Sien baie uit na die eindproduk! Hier gaan nog heelwat veranderinge 

plaasvind. 

 
 

 

 



DORP VAN HOOP hoek: Hier is ons geel karretjie en tuin aangebring deur Tannie Elize 

Pienaar en Anita Bester en is voorwaar my motivering, veral die ‘HOU AAN DROOM’ op die mooi 

helder geel asdrom.  

Die bord se raamwerk is geskenk deur Pieter Esterhuizen van Robran. ‘n Groot dankie vir dit! 

Die bord is gemaak by G&T Vinyl signs in Otjiwarongo. Baie dankie vir almal wat ‘n deeltjie van 

hulself gegee het vir hierdie hoek! Dit word baie waardeer. 

 
 

 

 

 

 



En hier het die 2 flukse dames ook ingespring en verfraai!! Baie baie dankie, dit lyk so mooi! 

Ons hoek met die blou potte, (wat geskenk was deur Maryna Mentzel) is ongelukkig beskadig in 

‘n ongeluk, so dit moet nou opgeruim word, en ons sal weer moet mooimaak. 

      
 

Outjo Park: Is nou klaar! So groot verandering is vir niemand lekker nie, maar is vir seker 

die moeite werd!! Baie dankie vir die moeite wat hier gedoen is om inkopies vir ons lekkerder te 

maak….binne OK Grocer is daar nog ‘n paar kleiner dinge wat moet klaar.  

 



Poskantoor: Die tuin is mooi gevestig en word baie goed onderhou deur die Tsobaas wyk. 

Baie dankie vir al die moeite wat hier ingesit word!

 
 

Frikkie’s Workshop: Se ingang is ook verfraai! Baie dankie, mens sien dit sommer dadelik 

raak. 

 

Hervormde Kerk: Hier is skoongemaak en tuingemaak en teegemaak! Hierdie tannies 

maak Outjo pragtig met ‘n glimlag! Baie dankie vir die harde werk in Outjo se hitte..Dit lyk 

pragtig by die kerk! En Assenaat werk elke keer kliphard saam, baie dankie. 

    
 



Skooltjie-Projek: Bome is reeds geplant, en ons pragtige borde is ook nou op! Ons is baie 

opgewonde en die borde het baie mooi uitgekom. Dankie aan Robran vir die skenk van die 

borde. Wilma de Bruin het dit vir ons geverf en Shortie van der Merwe het gehelp om dit op te 

sit. Baie dankie aan almal se deelname tot dusver, dit het gesorg vir groot opgewondenheid! 

         

      

   

 



En hierdie week gaan ons ons eie SWOP SHOP doen by ons skole. Hulle ruim die week op 

en Woensdag ruil hulle dit vir gebruiks items vir die skool soos potlode, kryte ens. Ons 

wil graag he die kinders moet leer om skoon te maak en dat dit ‘n positiewe uitwerking 

het op jou omgewing en jouself. Hier is van die kinders wat reeds hulle 10 sakke begin 

vol maak: 

 
 

 

Ingang na Etoshapoort: Die ingang se letters is nou ook opgesit, en dit lyk baie mooi!! Baie 

dankie aan Norbit wat gehelp het met hierdie projek. Dankie ook aan die Munisipaliteit vir die 

bou van die muur en ook vir Audrey(Bokkie) vir die hulp met die ontwerp. Daar is nog planne 

om dit verder te verfraai met palms en plante. 

 



 Oog van Outjo: Die eerste vlae het ongelukkig gou verwaarloos, maar ons het dit nou 

vervang met nuwes wat lyk na beter kwaliteit. Jaenny van Zyl het dit vir ons laasweek gewas 

ook, aangesien dit grys raak van die roet in die lug. Baie dankie Jaenny! 

Perdestalle: De Drome is al in wording! Baie dankie vir hierdie groep betrokke wat hier 

oorgegaan het na aksie. Indien jy belangstel om betrokke te wees, kontak vir Lindie Prinsloo by 

0812878502.  

 Hulle is tans besig om looitjie te verkoop. Dit gaan ‘n heerlike plek wees vir gesinne om te gaan 

saam ontspan terwyl die ander perdry met braaiplekke en ‘n dam om te swem. Asook 

voetpaadjies waar daar met honde gestap kan word… Dit is wel net vir lede wat aan die 

instansie behoort, maar sal ook beskikbaar wees vir partytjies ens.(sien aangeheg die looitjies 

vir die insameling) Verder inligting sal volg! 

Naulila Gedenksteen/ Begraafplaas: ‘n Nuwe voetpad word hier gedoen wat loop tot by 

die Toeriste Sentrum.  

 

Lutherse Kerk: Baie dankie vir hierdie tuin wat so mooit netjies gehou word! 

 

 



Outjo Youth against crime: Besems en grawe is onlangs aan hierdie groep oorhandig. 

Hulle patroleer die strate van Etoshapoort in die aand en gaan sorg dat morsjorse self hulle 

straat sal skoonmaak indien hulle mors op straat by. Dink dit is ‘n fantastiese inisiatief!  

Insp. Gamiseb van die polisie en Mnr A. Job het ook die geleentheid bygewoon en ondersteun. 

Baie dankie vir  elkeen wat help met hierdie aksie. Leon Aib ontvang hier die skenking. En die 

eerste aksie sal die einde van Oktober plaasvind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANNE/IDEES 

Swop Shop: Ek het Cobie Coetzee ontmoet in Ceres en gaan kyk hoe word dit gedoen. Dit is 

‘n fantastiese konsep wat baie help om die dorp skoon te hou. Ons het nou besluit om dit in ‘n 

klein vorm by die skole te doen waarby ons reeds betrokke is. Hulle ruim die week hul strate op, 

en volgende Woensdag ruil hulle dit vir gebruiksitems vir die skool. 

 Ek probeer nou net weer met Rent-a-Drum korrespondeer om hulle ook aan boord te kry, 

anders sal vullis in die dorp maar net roteer. Maar sal graag in die nuwe jaar met so projek wil 

begin. Dit is ‘n groot aksie en daar is ‘n groep nodig om in te skakel en hiermee te help om dit te 

laat werk. Indien jy   belangstel om betrokke te raak, kontak my gerus vir meer inligting. 

Monument van Thomas Lambert: Anita en Hennie Bester het ‘n versoek saamgestel vir 

die oprig van ‘n monument by die Museum wat begin van 2013 by die Munisipaliteit ingedien is. 

Dit verbreed die inligting by ons Museum aangesien Thomas Lambert ‘n baie belangrike deel 

van ons geskiedenis van ons dorp is. Ons wag tans vir terugvoering vanaf die Munisipaliteit. 

Baie dankie vir al die moeite wat ingesit is met die opstel van die inligting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIR AANDAG: 

 Baie dankie aan Privaatskool Moria vir die skenking van N$12000! Dit sal by 

ons Parkie gebruik word. 

 
 BSB Verf teen spesiale aanbod: Indien jy  jou huis wil verf, kan jy verf teen ‘n 

spesiale prys aankoop. Kontak my indien jy belangstel, ek sal dan met Bertie Brink 

bevestig dat jy kwalifiseer. droom@outjo-namibia.com 

 Hierdie palms by Johny Horaseb se gebou word so mooi gereeld skoongemaak en ek 

hoop dat ons die persone wat dit so kom vernietig kan stopsit. Indien jy sien dit 

word gedoen, help ons tog om hulle te keer.(dis langs EOG, oorkant Outjo 

Secondary) 

 

Baie dankie vir elkeen wat betrokke is by ons verskeie projekte! Vir 

al die skenkings, aanmoedigings en hulp…dit word ongelooflik 

waardeer. 

En onthou….HOU AAN DROOM! 

mailto:droom@outjo-namibia.com

