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Jaarverslag 2019  

Het Bestuur 

Vorig jaar meldde wij dat een aantal bestuursleden om verschillende redenen hun 

werkzaamheden hebben beëindigd.  

Het resterende bestuur is op zoek en in gesprek gegaan met potentiele kandidaten. Dit heeft 

geleid tot een aantal mondelinge toezeggingen, welke nog niet tot een formele (KvK) 

toetreding heeft geleid. Wel zijn deze potentiele leden betrokken bij de werkzaamheden van 

Dreamcatcher Nederland en Zuid-Afrika.  

Activiteiten 

Op basis van het eerder door Dreamcatcher Zuid-Afrika gemaakte activiteitenplan hebben 

wij onze activiteiten opgezet.  

Het belangrijkste voor Zuid-Afrika is een verder doorstart te maken van het grotere plan, 

Wasteland – Graceland. Kort gezegd recycling en produceren van kleinschalige 

gebruiksgoederen voor klein huishoudelijk gebruik maar ook gericht op de toeristenmarkt.  

Het uiteindelijke doel is een kleine werkplaats in te richten waar onder goede 

arbeidsomstandigheden deze goederen gemaakt kunnen worden. Naast het creëren van een 

aantal arbeidsplaatsen helpt dit ook om het bewustzijn te vergroten als het gaat om 

milieubewustzijn in de eigen omgeving van Melkhoutfontein.  

Dit jaar 2019 is een start gemaakt met de kleine werkplaats. Er zijn ook een aantal kwalitatief 

goede machines aangeschaft. Deze machines o.a. voor houtbewerking en voor de 

verwerking van het plastic waste zijn inmiddels operationeel.  

Deze aanschaf is mede mogelijk gemaakt door het fonds dat Sonja van Proosdij in haar 

erfenis heeft nagelaten aan Dreamcatcher Nederland.  

 

Op de website van Dreamcatcher Zuid-Afrika wordt uitvoerig stil gestaan bij dit project. 

Dreamcatcher South-Africa heeft via een ‘Grand’ uit een fonds voor de commonwealth ook 

weer verdere stappen kunnen zetten in dit project.  



 

 

 

Bezoek Zuid-Afrika 

De voorzitter en de secretaris zijn dit jaar één keer op bezoek geweest in Zuid-Afrika, 

uiteraard voor eigen kosten. Doel van dit bezoek was tweeledig. Werken aan een fotoproject 

met de mensen van Melkhoutfontein. Dit is een zelfstandig project buiten Dreamcatcher om. 

Daarnaast de voortgang bekijken, meedenken en de contacten met het bestuur van 

Dreamcatcher onderhouden. Het is altijd goed om te zien hoe betrokken de gemeenschap in 

Melkhoutfontein en daarbuiten is bij het werk van Dreamcatcher. Tijdens dit bezoek werden 

de machines voor de werkplaats geleverd. Wij konden dus met eigen ogen het resultaat zien 

van de inspanningen van de afgelopen jaren.  

In het financiële overzicht vindt u een overzicht van de in en uitgaven dit jaar van onze 

stichting.  

Hans Mooren  

Voorzitter.  

Amsterdam 3 februari 2020. 

 

 

 


