
Hier is ons 4de Droom-nuusbrief 

Beste Dromers 

 

Besoek Wellington se Droom nou op www.wellingtoninfo.co.za   en 

op  Facebook by Droom/Dream SA  !!! 

Baie dankie aan Attie Barnard (webwerf) en Beth Rautenbach van Port Shepstone 

(Facebook blad) wat ons by die inisiatief ingesluit het. Albei hierdie inisiatiewe is fantastiese 

geleenthede om ons pragtige dorp te bemark. Versprei die nuus asseblief. 

 

Ontmoet die spesiale klomp tieners van Anthea se Tienerklub. Hulle het die Droom hulle  

eie gemaak. 

 
Eers plant hulle bome.             Daarna tel hulle rommel op.    

  

 
Merle se parkie kry ‘n klippaadjie  en die speelrame word geverf ! 

 

Hierdie jongmense is ‘n voorbeeld vir hulle maats (en almal wat die rusbank verkies) maar 

dit wys ook wat gebeur wanneer ons tieners die regte leiding en ondersteuning ontvang. 

‘n Spesiale Groot Baie Dankie aan die Teen Club! – en oom Allies wat toesig hou! 

*************** 

Met die toestemming van Mnr Johann Bruwer en met die ondersteuning van die 

onderwysers van Hugo Rust Laerskool, het ons ‘n steggie-projek geloots. Die leerders het 

elkeen drie plastiek plantsakkies ontvang en kan nou tuis ‘n saadjie saai, ‘n steggie maak of 

‘n klein plantjie plant. Die week van die 5de November kom al die plantjies terug skool toe. 

Die leerders sal dan gedurende ‘n pouse self die plantjies plant. Ons het alreeds wonderlike 

terugvoering en samewerking ontvang. Ons hou julle op hoogte met ons vordering! 

http://www.wellingtoninfo.co.za/


 Sakkie en sy span het net in Wellington, in September, 190 

bome op hulle eie geplant. Sluit ons ander projekte waarby hulle betrokke was ook in, staan 

hulle syfer op 260. Dit in ‘n maand wat ons seker meer reëndae as sonskyn gehad het! 

 

Ons sê baie dankie aan Albert van der Merwe, Stef Venter, Sakkie, Ilse Witche en die span 

mense wat saam met hulle by die Parke-afdeling van die Munisipaliteit werk. Ons geniet dit 

om saam met julle te werk. Wanneer ons luister na die ander Droom dorpe is ons bevoorreg 

om ‘n munisipaliteit te hê wat ons ondersteun. Daar is dorpe waar die munisipaliteite nie 

eers voertuie het nie! Vele ander is net heeltemal ontoeganklik vir die inwoners. Baie min is 

bereid om self ‘n bydrae te maak. Ons sien uit daarna om in die toekoms nog nouer saam te 

werk en vele projekte saam aan te pak en suksesvol af te handel, tot voordeel van ons almal 

in Wellington. 

*************** 

 

Mnr Julius Williams (Skoolhoof) en Juf Charldene Cameron van Laerskool Pauw Gedenk het 

self ‘n steggie-projek by hulle skool geloots. Hand aan hand met die steggie-projek loop ‘n 

opvoedingsprogram van omgee vir ons omgewing, tuinmaak en saamwerk. Hulle is baie 

opgewonde om hulle eie tuintjie aan te lê.  

 

 
Mnr Williams en Juf Cameron van Pauw Gedenk. Steggies? - ons bring sommer klaar groot 

plantjies vir ons tuin!   

 

 

Ontmoet vir Sakkie. Hy is Droom se 

regterhand in Wellington. Ons kan 

hom enige tyd kontak wanneer daar 

gate gegrou moet word, ‘n boom 

gestut moet word of ons sy hulp nodig 

het met ‘n projek. Hy help altyd met ‘n 

glimlag.  



‘n Dromer wat sommer so op haar eie haar ding doen is Ilse le Roux. Wanneer sy sien ‘n 

tuintjie het aandag nodig spring sy self aan die werk. Die pragtige park in Uitsig is ook deel 

van haar handewerk. Ilse, baie dankie vir jou. Ons sien raak wat jy doen.  

 

 
*************** 

 

   

*************** 

 

Onthou ons projek van die babakamer by die McCrone Kliniek? Suster du Plessis het die 

goeie nuus ontvang dat verdere opknapping aan die gebou gedoen gaan word. Dit beteken 

egter dat ons projek so bietjie moet wag totdag die bouwerk afgehandel is. Ons werk daar 

sal dan die kersie op die koek wees. Hou julle ook hiermee op hoogte. 

 

**************** 

 

‘n Spesiale dankie aan Mike Pretorius van Pacmar wat vir ons 16 dromme geskenk het. Nog 

‘n Dromer, Juby, is besig om vir die dromme “ore” aan te sweis sodat ons hulle kan plant in 

van ons parke.  

 

Nie net het Lumé kwekery tot dusver 

vir ons afslag gegee op ons aankope 

nie, hulle het ook ‘n groot bydrae 

gelewer deur die twee persele waar 

hulle besighede is, op te knap en te 

verfraai. Die gees waarin hulle, hulle 

werk aanpak word weerspieël in een 

van hulle werkers, Manual Molefe, se 

ywer om van ‘n droeë boomstomp 

op die sypaadjie ‘n tuintjie te maak.  

 



Daar is dromers wat hulp nodig het asseblief. In Pentzstraat langs die First Love kerk is daar 

‘n oop veld. Die grond behoort aan Openbare Werke. Voorheen gebruik deur ‘n skool as 

rugbyveld. Daar sou op die grond ‘n nuwe polisiestasie gebou word, maar nou dat dit van 

die baan is, lê die grond onbenut, die gras word lank en dit raak ‘n vergaderplek vir 

boosdoeners.  

 

Ons kon een keer daarin slaag om dmv spesiale toestemming van ons munisipale 

bestuurder, die veld gesny te kry en dit was toe gebruik deur kinders van die gemeenskap 

asook ‘n afrigter en ‘n dames sokkerspan. Een van die inwoners het ook met die jongens wat 

vir kwaaddoen daar rondsit,  gaan praat en die probleem uitgesorteer.  

 

Die gras het natuurlik met al die reën weer gegroei en die jongmense wat die veld gebruik 

het self ingespring, skoongemaak (rommel verwyder) en iemand - ons noem hom sommer 

Superman -  gekry om die hele veld met ‘n ‘weed-eater” te sny! Die gras is nou weer baie 

lank – so dat die veld nie gebruik kan word nie. Ons probeer ons bes om ‘n permanente 

oplossing by Openbare Werke te kry, maar intussen is ons terug waar ons begin het. 

 

Munisipaliteit sny as vergunning     Superman! 

 
 

So lyk dit op die oomblik .... 

 
 

 

Nou vra ons asseblief : is daar ‘n inwoner, miskien ‘n boer, met ‘n trekker en snyer wat 

ons intussen kan help om die veld so gou moontlik gesny te kry? Selfs een van die “sit-on” 

grassnyers sal die werk kan doen. Kontak asseblief vir Anthea per epos of skakel haar by 

082 665 8388. Byvoorbaat baie dankie!   



Dit is opmerklik dat die Droom begin versprei. Ons sal so vir die volgende paar weke bietjie 

in die strate rondry en fotos bymekaar maak van dromers wie se sypaadjies mooi is. Miskien 

neem ons fotos van die wat ook nie so mooi is nie.... Dankie aan elkeen wat ‘n verskil 

probeer maak. Saam maak ons ‘n span. 

 

 Ons sê ook baie dankie vir al die eposse wat ons ontvang het na ons vorige nuusbrief, 

ter ondersteuning van Droom.  Dit is waarom ons kan aanhou droom en doen! 

 

Ons groet vir eers. Onthou ons Droom vergadering 30 Oktober – in die Bôrdinghuis om 

19h00. 

 

Linda  lindamul@telkomsa.net 

Mattie  stay@wellington-accommodation.com 

Anthea  anthea@ibits.co.za 
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