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Lieve mensen, 

 dank zij jullie giften hebben wij er allemaal aan bijgedragen dat er kinderen in Zuid-Afrika 
een mooi Paasfeest kunnen vieren. 

 Ons Huis 

Ons huis op de Groenbergsingel 18 loopt helaas wat vertraging op. De verkoper heeft in 
contact met onze procureur te kennen gegeven dat hij pas kan overdragen als zijn 
echtscheiding uitgesproken is. We hebben hier nu alle druk op gezet en waarschijnlijk is het 
nu snel gepiept. 

Jan Labuschange, de lokale aannemer, heeft alles al bekeken en heeft ons een "kwotasie" 
gestuurd. Hij kan zo gaan beginnen als de papieren rond zijn.  
 

 

 We zullen de zaak ter plekke bekijken aangezien wij zondag 24 april 2011 naar Kaapstad 
vliegen. Even de kinders vasthouden!!! Wij betalen deze reis natuurlijk geheel uit eigen zak, 
dit is tevens onze zomervakantie. Elke euro gaat echt naar de stichting.  



  

De stand van de bank. 

Met alle hulp van jullie staan we tot op heden op € 22.513,78 

Het huis en de verbouwing is hiermee gewaarborgd. We gaan nu voor schoolgeld,  
kleding en maandelijks onderhoud. 
 
De activiteiten. 

2010 was een zeer succesvol jaar.  
Met de hulp van onze bestuursleden hebben we veel mogen verkopen op verschillende 
beurzen en rommelmarkten. De Oecumenische dienst in het open luchttheater de Kuil was 
met hulp van Minister Piet Hein Donner een groot financieel  succes. 

De verkoop van onze handgemaakte sleutelhangers liep als een speer.  

Sieraden 2011 
Voor 2011 hebben we mooie, nieuwe, sieraden om te verkopen. Het geluk was met ons 
dat binnen onze vriendenkring Ina en Wim Campo, juweliers van beroep, de stichting wilden 
steunen in materiele zin. Zij hebben een zilversmid in Schoonhoven een ontwerp, mal en 
vervolgens een afgietsel laten maken van onze klaproos, het symbool van de stichting.  
Iedereen kent het verhaal dat Ashleigh vlak voor haar sterfdag een klaproos aan de buurvrouw 
heeft gegeven. Toen we haar berichtten dat Ashleigh was overleden zei zij "dat kan niet want 
haar klaproos staat nog in de keuken te bloeien!" Deze klaproos is professioneel uitgewerkt en 
momenteel hebben wij schitterende sieraden; 
 



 

 

In 1e gehalte, echt zilver, 925, en nikkelvrij. 

 Een hanger in zilver met wit. € 25,-- 
 Een hanger in getrommeld, geoxydeerd zilver € 25,-- 
 Een hanger in geelgoud € 195,-- 14 krt, met Waarborg stempel 
 Een hanger in witgoud. € 195,-- 14 krt, met Waarborg stempel 
 Omega ketting, lengtes in 42 cm en 45 cm, zilver, € 25,-- ( blijft veel mooier dan 

verzilverd)  

 

  
 
 
Een Pandora bedel in zilver met wit. 
Bestellen kan, graag zelfs. € 35,-- p.st. (zonder bandje)   

  

  



 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 Wire-Furniture 

Voor een groot bedrag hebben Willem en Rene, samen met hun dames, een wedstrijdbal van 
PSV en een AJAX T-shirt met handtekeningen van de spelers gekocht. ( we noemen geen 
bedragen maar 3 nullen vinden wij veel) 

 Donatie Ina en Wim Campo 

Een grote donatie in kennis, tijdrovende ontwerpen en in de eerste voorraad sieraden. Met 
hopelijk goede verkoopresultaten in de toekomst. 

 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! Zij gaat in april 2011 mee naar Zuid-Afrika om alles zelf te gaan bekijken. 
 

 
 
Namens de kinderen, Baie Dankie. 

 Met vriendelijke groeten, 
Stichting Ashleigh’s Place 
Sylvia,Patricia,Bettina, Jan en Peter 

 


