
 

   
Nieuws uit Zuid-Afrika! 

Stichting APSA is een stichting die zich ten doel stelt om kansarme kinderen in Zuid-Afrika weer 
toekomst te geven. Dit wordt gedaan in het township New Rest in de Kaap, gelegen aan de weg 

tussen Wellington en Paarl waar APSA inmiddels twee weeshuizen heeft gerealiseerd. 
 

 
Het tweede huis!  
Namens Stichting Ashleigh’s 
Place zijn wij in Wellington 
geweest om naast Ashleigh’s 
Place ook Pur Sang Place, meer 
vorm te geven. Vanaf dit jaar 
gaat APSA ook dit ‘gezin’ 
sponsoren. 
De mama van dit huis is 
Lucrecia. Lucrecia is 38 jaar en 
woont in dit huis, samen met 8 
kinderen: Asiphele (13 jaar), 
Zonke (8 jaar), Naledi (7 jaar), 
Zeta (7 jaar), Gift (6 jaar), 
Naledi (6 jaar), Akhona (5 jaar) 
en Shamile (5 jaar). 
Hele lieve, spontane kinderen 
en moeder die we al heel blij 
hebben kunnen maken met een 
nieuwe matras en een bankstel. 
En het was dansen en zingen 
toen de bank werd gebracht! 
Wat een vrolijkheid! 
Daarmee is de samenwerking 
van start gegaan. Dit huis is ook 
gelegen in het township New 
Rest, niet ver van Ashleigh’s 
place. Dit huis heeft de 
benodigde faciliteiten maar er 
dient wel een en ander  
aangepast te worden. Zo zal er  
 
 

een extra slaapkamer worden 
gecreëerd zodat er niet zes 
kinderen in twee bedden 
hoeven te slapen.  De 
badkamer en keuken zullen 
worden vervangen, zodat dit 

huis ook weer leefbaar is. 
De plannen zijn gemaakt en 
binnenkort zal er begonnen 
worden met de verbouwing. We 
houden jullie op de hoogte. 
 
Verwennen 
En als we dan ter plekke zijn, 
dan worden de kinderen 
natuurlijk ook een beetje ver-
wend. Dolgelukkig waren de 
meisjes met de kleding uit 
Nederland, wat een geluk dat 
Caroline en Geert-Jan ook 4 
meiden hebben! Gelukkig waren 
er ook broeken en shirts die  
 
 

voor de jongens geschikt waren. 
Ook waren ze dolblij met 
knuffels, stickers en 
schoolbekers, die natuurlijk 
meteen uitgeprobeerd dienden 
te worden. 
Bettina heeft Primrose, de lieve 
mama van de kinderen in 
Ashleigh’s Place, in de watten 
gelegd op haar verjaardag. 
Dolblij was Primrose met haar 
mooie cadeaus. Wat een genot 
om te zien, haar dag kon niet 
meer stuk. 
Maar dat niet alleen, ook de 
verjaardagen van alle kinderen 
van Ashleigh’s Place zijn 
gevierd. Bettina heeft ze 
allemaal meegenomen voor een 
dagje uit naar een kleine 
dierentuin in de buurt van Paarl. 
De kinderen, Primrose en ook 
Bettina hebben ervan genoten! 
Het was een topdag! 

 
	  

	  



 
Mama’s op TV 
Op 28 december 2014 was er 
op SBS6 het programma te 
zien: ‘Holland zingt …voor 
mama’s’. In dit programma, 
gepresenteerd door Jeroen van 
der Boom, werd aandacht 
gevraagd voor het werk van de 
mama’s. Ook de mama’s van 
NORSA, waaronder ook de 
mama van Ashleigh’s Place, 
waren te zien en werd er 
duidelijk gemaakt wat voor 
prachtig werk ze doen voor de 
kinderen in Zuid-Afrika. Het doel 
van avond was om meer 
donateurs te krijgen voor 
Kinderfonds Mama’s. Als gast 
zanger was Ayabonga, een 
jonge man uit het township New 
Rest, die Jeroen tijdens zijn 
bezoek aan het township 
ontmoet heeft en hem niet meer 
los gelaten heeft. Samen met 
Jeroen van der Boom zong 

Ayabonga de sterren van de 
hemel, via video boodschappen 
aangemoedigd door de mama’s 
van NORSA. Hiermee kwam de 
droom van Ayabonga uit om 
samen met Jeroen te zingen. 
Ook Ayabonga heeft de steun 
van NORSA mama’s gezocht en 
gehad. Nu helpt Ayabonga het 
kinderkoor en geeft muziekles  
 

 
aan pubers uit de township. Hij  
is het levende bewijs dat het 
werkt. 
De uitzending is zeker de 
moeite waard om te bekijken, je 
krijgt een beeld van het vele en 
diverse werk van de mama’s. 
Kijk op:  
http://bit.ly/1BaUoGK 	   
 
Ashleigh's Cup 
25-09-2015 
 

Het is al weer een aantal 
maanden geleden dat er werd 
gestreden om de Ashleigh’s 
Cup bij de golfclub 
Scherpenbergh in Apeldoorn. 
Het was een nek aan nekrace 
tussen de teams van Betuwe en 
Veluwe. De cup werd nipt 
gewonnen door Veluwe. Maar 
de grootste winst was voor 
stichting Ashleigh’s Place, de 
opbrengst was geweldig. 
Daarom nogmaals dank 
namens de kinderen en mama’s 
aan alle deelnemers, 
organisatoren en sponsoren 
voor de geweldige dag en 
resultaat. We hopen dat we  
jullie 25 september 2015 weer 
mogen verwelkomen, maar dan 
in de Betuwe. 
 
 

 
Sponsordiner 
24-04-2015 
 
 De Rotary Geleen organiseert 
op 24 april een sponsordiner 
waarvan de opbrengst voor 
APSA is. Nu wij in Zuid-Afrika 
waren was het de gelegenheid 
om een bezoek te brengen aan 
Rotary Paarl, want samen-
werkende Rotary’s kunnen de 
opbrengst wellicht verdubbelen. 
Dat is de moeite waard. We 
hopen dat het gaat lukken. 
Alvast veel dank aan Rotary 
Geleen, dat zij middels dit 
sponsordiner stichting 
Ashleigh’s Place willen 
ondersteunen. Wellicht met een 
verrassend optreden!  
 
Baie dankie! 
Namens alle kinderen en 
mama’s willen wij jullie 
bedanken voor jullie bijdrage 
aan stichting Ashleigh’s Place. 
We hopen dat wij op jullie steun 
mogen blijven rekenen! 
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.apsa.nu 
 
Volg ons op Facebook. 
 

	  

	  


