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Jaarverslag 2021 

Inleiding 

Zoals ongetwijfeld in veel jaarverslagen van 2021 zal staan, het was weer een bijzonder 

Covid19 jaar. In Zuid-Afrika periodes van strenge lockdown. Voor de mensen betrokken bij 

Dreamcatcher een zware periode. Banen gingen verloren, inkomsten uit het toerisme waren 

al verdampt.  

Voor Dreamcatcher kunnen we zeggen dat alle reguliere activiteiten het hele jaar 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 waren er niet. 

Wanneer er meer openheid leek te komen in het toerisme werden de potentiele boekingen 

toch weer afgezegd. 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.  

Het Bestuur 

In de bestuurssamenstelling is dit jaar geen verandering gekomen  

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, 

‘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 toerisme programma in Zuid-Afrika.  

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 groente 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 2021 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 stil komen te liggen.  

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

Verkiezingen in Zuid-Afrika 

In dit jaar waren er ook gemeenteraad verkiezingen in Zuid-Afrika. Dus ook in de gemeente 

waar Melkhoutfontein onder valt, de thuisbasis van Dreamcatcher. Dreamcatcher is altijd    

a-politiek geweest in haar handelen en in het innemen van standpunten. In zo’n 

verkiezingsjaar blijft het altijd een uitdaging om deze lijn lokaal vast te houden. Ineens weten 

allerlei mensen de organisatie te vinden en beloven dan natuurlijk ook weer van alles.  

De keerzijde is dat de schaduw van de verkiezingen zich vooruit werpt en bijvoorbeeld de 

eerder beschreven situatie over het land beïnvloeden. Rijke (witte) investeerders zien ineens 

samen met de burgemeester kansen voor een winkelcentrum. Hier hebben de bewoners in 

principe niet veel aan, het enige is dat ze daar hun geld kunnen uitgeven maar zelf worden 

ze er niet veel beter van.  



Bezoek Zuid-Afrika 

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

maatregelen. Wij hopen in 2022 dit wel te kunnen doen. Ter plekke ervaren, waarnemen, 

overleg te voeren met het lokale bestuur is toch de meest inspirerende samenwerking.  

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.  

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.  

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.  

 Er zijn zo’n 24.000 maaltijden verstrekt 

 Artikelen voor persoonlijke hygiëne zijn gedistribueerd 

 Er is bijgedragen in telefoontegoed zodat mensen in contact konden blijven 

 Er is bijgedragen aan elektriciteitsrekeningen 

 Er zijn herbruikbare mondmaskers gemaakt en gedistribueerd in de gemeenschap 

 De eerste hulpmedewerkers hebben een extra Covid training gekregen 

 

 



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.  

Erkenning 

In Zuid-Afrika won Dreamcatcher Zuid-Afrika in december 2021 de ‘Greening the Future’ 

prijs van het vooraanstaande weekblad The Mail en Guardian. Zie dit artikel: 

https://greenfuture.mg.co.za/anthea-rossouw-

2021/?fbclid=IwAR1OM4eQGm7f35ZiwHYijowWgQrqL-aGfdnkFkZzNiDurBQSjjuZcIA0qtY . 

Wederom een erkenning van het programma en de rol die Dreamcatcher speelt.  

Financieel – programmatisch 

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

organisatie en het verstrekken van noodsteun, zie hiervoor 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 21 februari 2022. 
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