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Laatste nieuws

We hebben een huis!
HET IS ZOVER!!!! Dank zij jullie gulle giften hebben wij een tehuis aan kunnen kopen! In
de township New Rest hebben wij op de "Groenbergsingel 18 " een huis gevonden. Het zal
wel wat verbouwings-inspanning kosten maar daarna hebben we dan ook een schitterende
plek voor onze kinderen. De huidige eigenaar had er zijn garage van gemaakt, maar hij gaat
verhuizen. Als de eigendomspapieren bij de notaris getekend zijn kunnen we direct met de
verbouwing beginnen. Wij verwachten eind maart 2011 de grote opening te kunnen vieren.
De moeder.
Tijdens ons laatste bezoek hebben we kennis mogen maken met de moeder, Primrose, een
bijzondere vrouw. Dit was een hele emotionele ontmoeting. Primrose gaat onze kinders met
alle huiselijke warmte opvoeden. Zelf heeft zij een dochter aan aids verloren, haar kleinkind
komt bij haar te wonen. Wij zijn heel blij dat Primrose gelukkig getrouwd is. Hiermee krijgen
de kinderen niet alleen een moeder maar ook een vader en dus een normale gezinssituatie.

De kinderen.
We hebben vijf kinderen toebedeeld gekregen. Het zesde kindje wordt het kleinkind van
Primrose, wij, unanieme stemming van het
voltallige APSA bestuur, hebben besloten
dat we dit doen om Primrose alvast te
bedanken voor haar dagelijkse inspanningen
om 5 kinderen op te gaan voeden en
om ongelijke kansen binnen 1 huis te
voorkomen. Wij hebben 2 kinderen mogen
vasthouden, in een "kangoeroehuis" op 30
km van Paarl; Valentino, geb. 11-01-2010
en Jaiden, geb. aug 2009. Valentino is HIV
positief en mag niet ter adoptie aangeboden
worden, Jaiden heeft het foedraal alcohol
syndroom en treft hetzelfde lot. Beide
kinderen hebben nu de kans op een prima toekomstperspectief. Verder zal er een jongen van 2
jaar, een jongen van 5 jaar, en een meisje van 8 jaar in huis komen. Het komt mooi uit dat de
kleindochter van Primrose als 7 jarig meisje op kan groeien met onze 8 jarige dame.
De gulle gevers van de afgelopen 2 maanden;
we bedanken iedereen die geeft, voor iedere euro. Toch lichten we er een paar donaties uit;
Donatie 50 jarig huwelijk Familie Wessel
Naar aanleiding van de Oecumenische dienst werden wij gebeld door de familie Wessel. Zij
wilden op hun huwelijksfeest geld voor de stichting inzamelen. Inmiddels mochten wij een
onverwacht groot bedrag op onze rekening bijgeschreven zien. Leuk detail is dat zij de moeite
hebben genomen om middels een ludieke veiling de opbrengst op een hoger plan te brengen.
Donatie 70e jarige verjaardag Anton Schouten
Fijn dat mijn vader op zijn feestje heel veel mensen uitgenodigd had zodat er veel geld binnen
is gekomen. Ook zijn sportclub "Beatrix" deed hierbij een stevige duit in het zakje.
Storting van Karel Janssen
Karel heeft zijn verjaardag gevierd en belde ons met het mooie bericht dat hij " nog wat goede
doelen geld" had. Van ons mag Karel 100 jaar worden!
Stichting Soroptimisten
Kiki, van de Heideweek, heeft een vrije aanvraag gedaan op een bestaande pot geld van de
Stichting Soroptimisten. En wat bleek... we zijn met twee andere stichtingen toebedeeld met €
500,-- ieder! Fantastisch
Meinte, onze achterbuurman, heeft 50! sleutelhangers gekocht. Klasse Meinte!

Conrad Hering en Sigrid de Bonth hebben vanaf hun vakantieadres hun oude peseta's aan
de stichting overgemaakt, muchos gracias!
Onze vaste donateur! Betty Buter is altijd op sjouw om geld in te zamelen. Zij heeft
inmiddels de voordeur van het huis en de achterdeur betaald. Vooral niet stoppen, er zijn nog
meer deuren!
Namens de kinderen, Baie Dankie.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Ashleigh’s Place
Sylvia,Patricia,Bettina, Jan en Peter

