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DROOM VIR TROMPSBURG 

Hiermee wil ons u graag meer inligting gee oor ons Aksiegroep en wat ons al reeds vermag het. 

Ons het gedurende 2010 reeds met ons eie droom vir ons dorp begin. Toe ons hoor van u Droom vir Suid 
Afrika, het ons dadelik belanggestel en meer uitgevind. Ons het by u Droom vir Suid Afrika geregistreer en wil 
graag aan u meedeel wat ons in ons klein dorpie met min fondse vermag het. 

 

 Ons het ons strate se randstene wit geverf en  

 Die Stoptekens vervang of oorgeverf. 

 Ander belangrike padtekens wat gekort het, is aangebring, soos bv. rigtingwysers. 

 Die naambord van Trompsburg by sy ingang het ons gerestoureer. 

 Baie waterlekke is geidentifiseer en aan die Munisipaliteit gerapporteer. Ons het goeie samewerking 
van hul ontvang en ons het saam die lekke herstel. 

 Die begrafplaas was ‘n groot probleem vir ons inwoners, aangesien hul graag die grafte van hul 
geliefdes besoek, maar dit was oortrek van vullis.  Ons het begin om die begrafplaas skoon te maak en 
op standaard te bring. (Sien foto’s ingesluit) 

 Inwoners het hul eie stortingsterreine geskep. Dit was baie onooglik, aangesien daar ‘n 
stortingsterrein is.  Die verbode stortingsterreine is opgeruim deur die Aksiegroep en “Verbode 
Stortingsterrein”-tekens is aangebring. 

 Die Munisipaliteit het ‘n dame aangestel wat ons hoofstraat en ander strate skoon hou. Sy doen haar 
bes om die hoofstraat waar dit vuil is, skoon te vee en plastieksakke, papiere ens. op te tel. Sy sorg 
ook dat die stormwatervore skoon gemaak word. Ons is baie dankbaar vir haar hulp en vriendelikheid. 
(Sien foto) 

Vir beloning aan inwoners wat hul tuine en sypaadjies netjies en skoon hou, het ons  

 ‘n “Dankie-kaartjie” ontwerp en bedankings boodskappies daarin geskryf. 

 Ons het ook ‘n “Boekmerkie” met ‘n geestelike boodskap en ons naam onderaan, ontwerp. Ons gee 
dit aan kontrakteurs en privaat persone wat bereid is om hulp te verleen, as ‘n blyk van waardering.  
Hierdie kontrakteurs en persone is bereid om op eie koste groot projekte aan te pak en uit te voer, 
soos om gruis aan te ry vir verspoelde paaie en sypaadjies of om verspoelde paaie vir ons te skraap. 

 Ons “Visite-kaartjie”word aan besoekers  en nuwe inwoners in ons dorp gegee. Die voorkant van die 
kaartjie het ‘n foto van die dorpsingang en agterop is belangrike kontaknommers, soos bv. Die 
Aksiegroep se kontaknommer, die nommers van persone wat gekontak kan word i.v.m. water en 
kragprobleme, asook die dokter en ambulansdiens se nommers. 

Ons wil graag by u aanklop vir raad: 

Kan ons nie ‘n plan maak om ‘n plaasvervanger vir die plastieksakkies te kry nie. Dit is ‘n geweldige groot euwel 
by ons. Ons hele natuur word skade aangedoen. Onskuldige diere vreet dit sodra hul dit in die hande kry, en 
veral nou met die Augustus-winde is dit nog ‘n groter probleem, aangesien ons stortingsterrein nie ‘n skraper 
het om al die vullis toe te stoot nie. Ons moet van privaat persone se dienste gebruik maak om ons daarmee te 
help. 

 Kan ons nie ‘n versoek rig aan die regering om weer papiersakkies in die plek van plastiek in te bring nie. Ons 
weet dat daar wel besighede is wat al self hierdie probleem aangespreek het, soos bv. KFC.  Die hele land kan 
baat daarby vind as ons plastieksakloos is. 

 

Baie dankie vir u onbaatsugtige werk wat u doen. Ons sluit graag foto’s vir u in om ons vordering te toon. 

Groete 

TINA FOURIE 

VOORSITSTER  -  AKSIEGROEP 
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