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Jaarverslag 2022 

Inleiding 

Het afgelopen jaar hebben er in Zuid-Afrika een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die we in 

dit jaarverslag de revue laten passeren. Wij als Dreamcatcher Nederland zijn daarin 

faciliterend.  

Het Bestuur 

In de bestuurssamenstelling is dit jaar geen verandering gekomen  

Activiteiten 

Op basis van het eerder door Dreamcatcher Zuid-Afrika (DC) gemaakte activiteitenplan 

hebben wij onze activiteiten uitgevoerd.  

Het belangrijkste voor DC 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. De 

Kammama’s in de verschillende delen van het land spelen hierbij een belangrijke rol.  

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

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

In 2019 was er een begin gemaakt met de kleine werkplaats. Leek er zoals we in het vorige 

verslag hebben gemeld mogelijk een doorstart komen, mede vanwege het getekende 

contract voor een stuk grond in Melkhoutfontein.  Inmiddels is deze ontwikkeling weer 

gewijzigd. Het bleek dat de gemeente niet bereid was voor de benodigde infrastructuur te 

zorgen op de geplande nieuwe locatie. Infrastructuur zoals riolering, elektriciteit en 

dergelijke. Dreamcatcher werd geacht dit zelf te gaan aanleggen. Dit zijn dusdanig 

aanzienlijke bedragen die de capaciteit van Dreamcatcher ver te boven gaan. Bovendien zit 

er ook een principiële kwestie aan. Het zijn overheidstaken die niet door particulieren 

uitgevoerd moeten worden. Alleen het lokale bestuur legt de prioriteiten vooral daar waar 

bevriende organisaties bevoordeeld kunnen worden. Dit levert bij de volgende verkiezingen 

weer voldoende stemmen op. Omdat Dreamcatcher een apolitieke organisatie is wordt zij 

niet op dergelijke wijze bevoordeeld maar eerder op achterstand gezet. Dreamcatcher 

weigert aan dergelijke ‘spelletjes’ mee te doen.  

De huidige locatie van het kantoor van Dreamcatcher in Melkhoutfontein werd de afgelopen 

tien jaar gehuurd van de kerk. Door wijziging in het kerkbestuur en geestelijken in de 

gemeenschap heeft de kerk aangegeven dat Dreamcatcher niet langer deze ruimte en 

omliggende grond kan huren. Er is een huuropzegging aangekondigd op 31 december 2022.  

Dit betekent dat Dreamcatcher op zoek moest naar een nieuwe locatie. Gelukkig is dit 

mogelijk via een bevriende donor uit de USA, die op eigen terrein, in de directe omgeving,  

ruimte beschikbaar stelt. Hierdoor komt het beoogde idee van de werkplaats en andere 

plannen nu ineens sneller in beeld.  

Wel heeft dit de laatste maanden van 2022 veel beslag gelegd op alle 

medewerkers/vrijwilligers om de huidige locatie te ontmantelen en te verhuizen naar de 

nieuwe locatie. Dreamcatcher heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de huidige 

locatie. Deze investering zoals zonnepanelen, en andere hard- en software moest 

ontmanteld worden. De kerk wilde geen van deze zaken overnemen. Dreamcatcher kan het 

zich niet veroorloven dit zomaar achter te laten.  

Deze hele operatie is uiteindelijk tot een goed einde gekomen en de verhuizing is een feit. 

De op- en uitbouw van de homebasis kan verder vorm krijgen.  

Bezoek Zuid-Afrika 

Dit jaar was het gelukkig mogelijk weer een bezoek te brengen aan Zuid-Afrika. De voorzitter 

en secretaris hebben gedurende een langere periode allerhande vrijwilligerswerk gedaan. 

Wat er voorhanden komt wordt opgepakt. De secretaris heeft vooral met de vrouwen uit de 

gemeenschap gewerkt om bijvoorbeeld meer technische haak en brei vaardigheden bij te 

brengen zodat gedurende de wintermaanden zij eigen kleine dingen kunnen maken die dan 



bijvoorbeeld op de kerstmarkt in Stilbaai verkocht kunnen worden.  

 

De voorzitter heeft naast zijn vrijwilligerswerk ook zijn fotoproject gepresenteerd aan de 

gemeenschap door middel van een fototentoonstelling in de gemeenschap 

‘Melkhoutfonteinse mensen’. Aan de lokale bibliotheek is een fotoboek gedoneerd zodat de 

mensen ook later dit portret van het dorp Melkhoutfontein kunnen bekijken. De 

tentoonstelling is gedoneerd aan de DC Zuid-Afrika. 

 

 



 

 



 

Banners / tassen 

Vanuit een lokale organisatie in Amsterdam, Hart voor de Kbuurt, zijn een groot aantal 

banners gedoneerd. Banners die gebruikt zijn om evenementen aan te kondigen, maar die 

nadien niet meer worden gebruikt. Ze worden dan meestal weggegooid. Vanwege het 

bezoek zijn deze door de voorzitter en secretaris meegenomen en aan Dreamcatcher 

gedoneerd. Het is één van de nieuwe activiteiten die in de werkplaats kan worden 

ondernomen. Van de banners worden tassen gemaakt die dan weer lokaal verkocht kunnen 

worden. Voor de vrouwen was dit wel een nieuwe activiteit. Ze deden wel al naaiwerk maar 

deze specialistische taak kenden ze nog niet. Mede door investering in een nieuwe 

industriële naaimachine heeft dit een mooi nieuw product opgeleverd.  

 

  



 
 

Maar ook de donor in Nederland heeft een aantal van deze tassen gekocht om aan hun 

achterban te laten zien wat er met de overgebleven banners is gebeurd.  Het geeft die 

organisatie weer een identiteit wanneer de tassen in de buurt gebruikt worden.   

Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om dit voort te zetten. Waarbij natuurlijk wel in 

gedachte moet worden gehouden de impact op milleu e.d. voor wat betreft transport van en 

naar Zuid-Afrika. Dit kan alleen wanneer er mensen toch al heen en weer reizen.  

Een andere mogelijkheid die onderzocht wordt is banner uit Zuid-Afrika zelf te recyclen op 

deze manier.  

 

Steppi (Squaring The Education Pyramid Institute) 

Dit project gaat om leren, lezen, kinderen zelfvertrouwen geven. Door middel van boeken, 

specifiek gemaakt voor dit project worden deze waarden aangeleerd. De boeken worden 

gedistribueerd via de scholen in de kleine gemeenschappen. Gemeenschappen waar zelfs op 

de scholen te weinig middelen zijn. Dreamcatcher is de partner van dit project in Zuid-Afrika. 

Zie voor verdere uitgebreide informatie de website van Dreamcatcher Zuidafrika. 

https://dreamcatchersouthafrica.com/stepi 

Naast de boeken krijgen de kinderen een klein poppetje. Deze worden zowel in Nederland 

als in Zuid-Afrika door vrouwen gebreid.  

https://dreamcatchersouthafrica.com/stepi


  
 

 

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.  

Noodsteun 

In de eerste maanden van 2022 is er nog sprake van noodsteun geweest, niet meer op de 

grote schaal als daarvoor. Maar mensen die hun baan hebben verloren gedurende covid zijn 

nog niet allemaal terug aan het werk.  

Met name wordt aandacht besteed aan de kwetsbare kinderen in de gemeenschap waar er 

‘te veel’ van zijn.  



 

Op de Zuid Afrikaanse website wordt het project voor de kinderen uitvoerig beschreven 

https://dreamcatchersouthafrica.com/dreamcatcher-kids-projects 

 

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. Ook zijn 

er helaas een aantal mensen van het eerste uur overleden.  

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 Zuid-Afrika zijn de gelden van Dreamcatcher Nederland 

besteed. Een deel nog aan de noodsteun voor de organisatie maar ook de kosten van de 

verhuizing, de nieuw in te richten locatie. Arbeidsloon, aanschaf van materialen zoals 

containers voor het ‘containerdorp’ waar de werkplaats in moet komen.  

Hans Mooren, Voorzitter. Amsterdam januari 2023 
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