
Droom Nuusbrief No 3 

Ons derde nuusbrief dra ons op aan al die Dromers van Wellington. Ons spog 

en sê baie, baie dankie.   

 

Die ys word gebreek en die eerste 30 Bome word geplant! Daar was sakelui, 

skoolkinders, tieners en bejaardes. Die inisiatief van die verfraaiingskomitee 

met samewerking van die  munisipaliteit is al ‘n jaarlikse instelling. Hierdie is 

egter die eerste jaar wat daar so baie bome geplant word. Die laning bome is  

al langs die voetpad by die begraafplaas geplant. Theuns van Bonnievale het 

ook vir ons, vir die dag kom kuier. 

 

 

 ‘n Week later plant ons nog 30 bome in New Rest. Dit was die inisiatief van 

Raadslid Albertus Buckle en wykslede van wyk 18. Wat die boomplant spesiaal 

maak is dat ons dit kon regkry om sigbare politiek vir die dag opsy te skuif en 

soos die droom vra, die hele gemeenskap in te sluit. Hulle het  eienaarskap 

geneem en elke boom self geplant. Baie dankie ook aan Zolani, Elizabeth en 

Miriam vir die spesiale dag. 

 



Indien jy gedink het New Rest het nie mooi tuine nie, kyk bietjie hier! Daar lê 

nie rommel rond nie en die erwe is netjies en oral is daar ‘n groentetuintjies 

aangelê. Die inwoners is trots op hulle omgewing.  

 

********** 

Die inwoners van Murraystraat het saamgestaan en die sypaadjie ‘n nuwe 

baadjie gegee. Baie dankie aan Wilmar Bouhandel wat die klippies geskenk 

het. 

Voor        Ons plant! 

 
Bossies en wintergras.       Ook die kinders het fluks gehelp       Wie sê studente kan net kuier?  

Na     

 



Gedurende die skoolvakansie pak Susna van die tuinbouklub en Mattie van 

vervraaiing die hoek van Bainskloofstop. Hulle helpers was Abraham, Freek, 

Chris en Peter. Baie dankie aan Cummingsgastehuis wat die perskepitte vir 

dekking geborg het! 

Voor     Die werk begin             Kant en klaar! 

 
Terwyl hulle werk stop Heidi van Bainsvalley Grasdienste en vra “Wat het julle 

nodig?” “Kompos asseblief!” vra Susna. Heidi gaan hak haar sleepwa en in ‘n 

kits word ‘n vrag kompos afgelaai! Baie, baie dankie Heidi!  

 
********** 

June vestig ons aandag op die park op die hoek van Champagne- en 

Versaillesstrate. Anthea maak kontak met Merle wat by die park woon en sy 

bied aan om “pleegma” vir die park te wees. Susna kry 3 pragtige groot                                                     

bome gekenk vir ons by Just Trees en Stef en Sakkie van die munisipaliteit vul 

dit vir ons aan met nog sewe. Sakkie reël vir die gate en kompos en Merle reël 

dat die ander inwoners en kinders wat in die park speel, self die bome kom 

plant. Baie dankie aan Merle, Oom Allies, Oom Ben, Audrey vir julle bydrae.           

 



Soos ons het julle seker ook gedink die tuintjie by ons dorp se Piet Retiefstraat 

ingang word deur die munisipaliteit in stand gehou. Toe nie! Vir byna ‘n jaar 

sorg Erick van Groenberg Tuindienste saam met sy werkers  Andy, Johnathan 

en Donsie dat rommel verwyder word, die tuin se gras gesny en die plante 

versorg word – sonder enige vergoeding. Hulle sny ook die gras oorkant die 

fontein en by die Kings driehoek. Baie dankie vir julle voorbeeld ! 

 
********** 

 Ons kry die musiekproduksie “Grease” se inligtingsbladjie en lees die volgende 

raak : Ons Visie en Missie -  en dit begin met : “Bemagtiging van die plaaslike 

gemeenskap deur eienaarskap te neem van ons sosiale verpligtinge en aan 

hulle die geleentheid te bied om deel te wees van ‘n wêreldklas 

musiekproduksie .....”  

Dan verder waarom hulle hulp nodig het : “Dit is ‘n droom om deur hierdie 

unieke geleentheid, mense van oor die hele Wes-Kaap weer terug te lok na 

Wellington, ....... 

Aan die einde onder “Baie Dankie” staan daar : “Die wens dat Wellington saam 

trots sal wees ........ Ons harte sing! 

Baie, baie dankie aan Johann Enslin vir jou Droom en dit wat jy reeds vir 

Wellington doen, baie dankie aan die besighede in Wellington wat hierdie 

musiekproduksie borg en baie dankie aan elke Wellingtonner wat op welke 

wyse ookal die produksie ondersteun.    

 

Vir eers genoeg info vir een nuusbrief. Ons nuusbrief no 4 volg binnekort. Daar 

is nog heelwat nuus om met julle te deel. Intussen -  geniet die dromery en 

kontak ons vir hulp en stuur aan julle fotos! Belangrik – ons volgende 

droomvergadering vind plaas by die Bôrdinghuis, Breytenbach Sentrum  op  

Dinsdag 30 Oktober om 19h00.  


