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Jaarverslag 2020 

Inleiding 

Zoals ongetwijfeld in veel jaarverslagen van 2020 zal staan, het was een bijzonder jaar. Voor 

Dreamcatcher kunnen we globaal zeggen dat alle reguliere activiteiten vanaf maart on hold 

hebben gestaan. De toeristen die normaliter voor een belangrijk deel financieel bijdragen 

aan de ontwikkeling van Dreamcatcher in Zuid-Afrika bleven weg. Boekingen werden 

afgezegd etc. Voor de organisatie Dreamcatcher een moeilijke situatie. Lopende basiskosten 

gaan door, de Kammama’s en anderen die inkomsten genereren via Dreamcatcher zitten 

zonder inkomsten. Iets wat in 30 jaar is opgebouwd dreigt verloren te gaan wanneer de 

basis-infrastructuur niet overeind blijft.  

Daar is het afgelopen jaar in Zuid-Afrika veel energie in gaan zitten. In dit jaarverslag een 

overzicht van een aantal activiteiten. Gelukkig was er ook positief nieuws. Anthea de 

oprichtster heeft een aantal prestigieuze prijzen ontvangen voor het werk, het concept 

Dreamcatcher in zijn volle breedte.  

Daarnaast is er een uitgebreid interview met Anthea verschenen in het online magazine: 

https://onlinemags.co.za/womens-choice/ op pagina 32/33 is dit te vinden. Met een uitgebreid 

video interview dat ook gepubliceerd is op YouTube.  

Het Bestuur 

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

werkzaamheden hebben beëindigd.  

Dit jaar is het bestuur versterkt met een nieuw bestuurslid. Wij verwelkomen Nesrin Cingoz. 

Woonachtig in Arnhem en betrokken bij Dreamcatcher. Zij is ook bij Dreamcatcher op 

verschillende adressen bij de Kammama’s op bezoek geweest en heeft ook de ‘spirit’ van 

Melkhoutfontein meegekregen.  

Activiteiten 

https://onlinemags.co.za/womens-choice/


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, 

‘WASTE ITS MINE ITS YOURS’. Kort gezegd recycling en produceren van kleinschalige 

gebruiksgoederen voor klein LOKAAL 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.  

Naast deze werkplaats ook het door ontwikkelen van de inspiratie voor toeristen, om een 

andere ervaring te hebben dan het geijkte programma in Zuid-Afrika. In het eerder 

genoemde interview gaat Anthea daar ruim op in. 

Maar ook om een goede plek te hebben voor de inmiddels vele universiteiten en researchers 

die het ‘model Dreamcatcher’ willen onderzoeken en er van leren.  

Onderdelen van een dergelijk programma zijn:  

 Interculturele wandelingen 

 Het schilderen van de murals en opknappen van de huizen in het ‘arts and humanity 

project’.  

 Planten en oogsten in de groeten tuinen 

 

Al deze activiteiten passen in het grotere Wasteland – Graced land plan dat de afgelopen 

jaren is ontwikkeld en doorontwikkeld.  

In 2019 was er een begin gemaakt met de kleine werkplaats, voor 2020 is/was het de 

bedoeling dit verder uit te bouwen o.a. door middel van een nieuwe locatie die in huur en 

later wellicht koop via de gemeente verkregen kon worden.  

Er is inmiddels een huurovereenkomst getekend met de gemeente voor een stukje grond 

aan de ingang van Melkhoutfontein, aan de rand van de bebouwde kom.  

Door de hele ontwikkeling van Covid19 in Zuid-Afrika en dus ook in Melkhoutfontein is de 

verdere ontwikkeling hiervan komen stil te liggen. Als illustratie: de ambtenaar die de juiste 

en precieze kadastrale afmetingen moet vastleggen is overleden aan Covid19. De nieuwe 

ambtenaar is nog niet in staat geweest langs te komen. Deze ambtenaar moet zich inwerken 

terwijl de vorige alles al wist en zo de piketpaaltjes in de grond kon slaan bij wijze van 

spreken. Hierdoor treedt er stagnatie op.  



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 

de verdere ontwikkelingen kunnen doen zoals hierboven beschreven.  

  



Bezoek Zuid-Afrika 

Het was dit jaar niet mogelijk een bezoek te brengen aan Zuid-Afrika vanwege de Covid 19 

maatregelen. Wij hopen eind 2021 of begin 2022 dit wel te kunnen doen. Ter plekke 

ervaren, waarnemen, overleg te voeren met het lokale bestuur is toch de meest 

inspirerende samenwerking.  

Award in Zuid-Afrika en erkenning van het ministerie van Onderwijs. 

Anthea de oprichter van Dreamcatcher Zuid-Afrika en de inspirator van Dreamcatcher 

Nederland heeft twee mooie prijzen gewonnen als erkenning voor het vele werk dat zij 

de afgelopen 30 jaar heeft gedaan voor Dreamcatcher. 'The women in Leadership" award 

en de 'Sustainability Champion' award werden toegekend door het Africa Tourism 

Leadership Forum. Dit betreffen twee prijzen vanuit het hele continent Afrika. 

https://www.facebook.com/dreamcatcherfoundation.nl  hier het uitgebreide bericht dat 

Anthea hierover zelf publiceerde. Vanwege Covid was de uitreiking online en zijn de 

bijbehorende awards nog niet ontvangen. De nominaties voor deze prijzen zijn door 

verschillende mensen uit verschillende delen van de wereld gedaan. Mensen die eerder 

een bezoek hadden gebracht aan Dreamcatcher en uit eerste hand de ervaring van ‘op 

reis met Dreamcatcher’ hadden ervaren. Deze prijzen zijn een erkenning van het 

persoonlijke werk van Anthea maar zeker ook voor de hele organisatie in Zuid-Afrika. Dit 

is voor lokale gemeenschappen een grote stimulans om door te gaan op de ingeslagen 

weg.  

Ministerie van onderwijs  

In Zuid-Afrika is een grote werkloosheid in het bijzonder onder de jeugd. Daarnaast leert 

men te weinig over ondernemerschap. Het ministerie van onderwijs heeft de noodzaak 

ingezien om ondernemerschap in het curriculum van de middelbare scholen op te 

nemen. Zodat jongeren na de school enige kennis van het ondernemerschap hebben. 

Hopelijk geeft dit hen dan voldoende handvatten om ondernemer te worden.  

Dreamcatcher is één van de partners die in dit curriculum als voorbeeld wordt 

opgevoerd. Dit betekent dat docenten die deze expertise ook niet hebben op stage 

komen bij Dreamcatcher om kennis op te doen over het ‘model Dreamcatcher’ . Dit levert 

naast erkenning, verbreding van het netwerk ook inkomsten op.  

Uiteraard ligt dit nu ook stil maar zal in post Covid weer opgepakt worden.  

Ieder Kind een eigen boek 

Al enige tijd zijn we in gesprek met de organisatie ‘ieder kind een eigen boek’. Het idee is dat 

ieder kind een gepersonaliseerd boek ontvangt waarin hij/zij een avontuur beleefd. In 

Nederland, de Antillen en Suriname, heeft deze stichting hier groot succes mee. Ook hebben 

https://www.facebook.com/dreamcatcherfoundation.nl


zij de nodige sponsors die de kosten dragen voor het produceren van de boekjes.  

Na het bezoek in 2019 aan de basisschool in Melkhoutfontein waar we dit idee hebben 

besproken hebben we gekeken naar de mogelijkheden. De stichting ieder kind etc. heeft ook 

met ons meegedacht en een sponsor gevonden voor 100 boekjes. Omdat de boekjes zoals ze 

nu zijn vormgegeven voor wat betreft tekst, illustraties en sociale context, niet aansluit bij de 

situatie in Zuid-Afrika en zeker niet bij de situatie van kinderen op basisscholen in de 

townships zullen deze voor wat betreft inhoud als vormgeving moeten worden aangepast. 

Doel is hiermee ook op jonge leeftijd kinderen te stimuleren om na te denken over een 

gezonde toekomst. Ook zijn er transportkosten wanneer de boekjes vanuit Nederland naar 

Zuid-Afrika moeten worden getransporteerd. Zeker wanneer het om grotere aantallen gaat 

wordt dit erg kostbaar.  

Wij hebben inmiddels, ook in goed overleg met de stichting eigen boek, besloten te 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit concept geheel in Zuid-Afrika te laten 

uitvoeren. Dit betekent illustraties door een Zuid-Afrikaanse illustrator. De teksten 

aangepast naar de situatie van de kinderen en met de boodschap vanuit bijvoorbeeld 

Dreamcatcher over Hygiëne, schone omgeving, milieu, empathie, ondernemerschap etc. Het 

drukken zal dan ook in Zuid-Afrika plaatsvinden. Inmiddels zijn er een aantal offertes 

opgevraagd. Ook hebben we een aantal fondsen geïnventariseerd die mogelijk in 

aanmerking komen om een aanvraag bij te doen. In 2021 hopen we een pilot met een drietal 

scholen te kunnen starten. Ook is er overleg met het provinciale ministerie van Onderwijs in 

Zuid-Afrika. De regels die er bestaan over wat er in de klassen binnen komt aan lesmateriaal 

moeten worden gevolgd.  

 

Noodsteun 

Vanaf het uitbreken van Covid 19 is Dreamcatcher min of meer in de overlevingsstand 

terecht gekomen. Enerzijds om de organisatie ‘levend’ te houden en anderzijds om de 

Kammama’s te ondersteunen, ook die infrastructuur moet overeind blijven tot het moment 

dat er weer mogelijkheden van toerisme zijn.  

Ook in Melkhoutfontein waar de thuisbasis van Dreamcatcher is wordt daar waar mogelijk 

steun verleend.  

Een paar voorbeelden: Mondkapjes zijn verplicht, wat doe je wanneer de keuze is om een 

mondkapje te kopen of een brood. Inmiddels zijn een aantal Dreamcatchers begonnen met 

de eigen productie van mondkapjes.  

Kinderen krijgen op school in Melkhoutfontein een warme lunch. Dit is zeker voor de 

kinderen die het thuis moeilijk hebben vaak de enige goede maaltijd per dag. Nu de scholen 

gesloten zijn vallen die maaltijden ook weg. Voor een aantal gezinnen verzorgt 

Dreamcatcher die maaltijden.  



Eigen kracht 

Dreamcatcher als organisatie en als model is duidelijk geworteld in Melkhoutfontein maar 

ook daarbuiten in Zuid-Afrika. Tijdens de Covid pandemie zijn er binnen de organisatie een 

aantal mensen opgestaan die initiatieven hebben ondernomen om de gemeenschap te 

ondersteunen. Vooral een aantal jongeren heeft hierin ook het initiatief genomen.  

Ondanks de crisis is dit een positief signaal dat de investering in de mensen en het 

ontwikkelde model van Dreamcatcher ook op dat terrein vruchten afwerpt. Voor de 

toekomst biedt dit perspectief.  

Personeel 

Er is op kantoor in Melkhoutfontein een staflid die betaald wordt door Dreamcatcher.  

In de loop van 2020 is zij ontslagen, als gevolg van Covid. In goed overleg en volgens de 

geldende spelregels van het arbeidsrecht in Zuid-Afrika. Hierdoor heeft ze gedurende een 

zekere periode recht op een werkloosheidsuitkering.  

Overheidssteun  

Er bestaat voor Covid wel een programma van overheidssteun. Alleen die bereikt 

organisaties en individuen niet of veel te laat. Helaas is hier ook op grote schaal fraude 

gepleegd. Dreamcatcher heeft dan ook nog geen steun ontvangen, wel is deze aangevraagd.  

Financieel – programmatisch 

In nauw contact met Dreamcatcher en op basis van een plan voor het overleven van de 

organisatie en het verstrekken van noodsteun hebben wij het afgelopen jaar een groot deel 

van de financiële middelen ingezet om Dreamcatcher Zuid-Afrika hierin te ondersteunen.  

Wanneer de basis niet overeind blijft is al het werk van de afgelopen jaren en daarmee ook 

de investeringen voor niets geweest.  

In het financiële overzicht vindt wordt dit weergegeven. De inkomsten en uitgaven van 

Dreamcatcher Nederland. Uiteraard liggen er facturen aan ten grondslag.   

 

Hans Mooren  

Voorzitter.  

Amsterdam 10 februari 2021. 

 

 



 


