Nieuwsbrief november 2011
Ede, 12 november 2011
Lieve mensen,
het is al weer even geleden dat jullie van ons een bericht hebben gekregen. Dit houdt
niet in dat wij stil hebben gezeten, integendeel.
Wij, Patricia, Sylvia, Bettina, Jan en Peter hebben als bestuur van Apsa zaterdagen
op markten gestaan om spullen te verkopen, spullen die wij van vele mensen
gekregen hadden. Ook onze sieradenlijn bestaande uit zelfgemaakte sleutelhangers,
boekenleggers, armbanden etc. loopt goed. Met name de exclusief voor Apsa
gemaakte „Pandora“ bedel en hanger vinden gretig aftrek.
De Oud-Lunterse Dag was een succes, evenals de jaarmarkt op de Bellestijn te Ede.
Patricia had op de RVS een stand voor Apsa weten vast te leggen, erg gezellig en
gelukkig ook heel veel mensen die wat kochten en daarmee onze stichting steunen.

APSA stand op de Oudlunterse Dag.

We hebben een huis!!!
Na de optie die we begin dit jaar op een mooi huis hadden verkregen bleek het op
eigen naam zetten van de woning toch een te lang slepende zaak. De in
echtscheiding liggende eigenaren kwamen niet verder en Apsa wilde niet langer
wachten, „de kinders willen een huis“.
Dus hadden we 1 oktober 2011 als deadline aangegeven, geen contract dan zoeken we
verder. Een goede keuze want onverwacht snel kwam er een mooi huis te koop!

Het APSA huis aan de Sneeuberg 8. Jan ( de bouwer) is bijna klaar met de
verbouwing als wij aankomen.

Jan maakte voor
ons een scherpe
“kwotasie” en ging
aan de slag. Alle
muren herstellen
en stuccen, het
verven van de
oranje wc, de
groene slaapkamer
etc. Verlaagde
plafonds etc.
Alleen het hek
rond de woning
komt nog.

Het huis staat tussen Wellington en Paarl in het township Mbekweni in de wijk
New-west. Om wat voorstelling te geven hier de route van het Norsa office te
Wellington naar ons nieuwe huis;

Bij deze Bed & Breakfast naar rechts.

Door Wellington richting Paarl

Mbekweni Township.

De straat, de speeltuin op de hoek en de bananen bij de buren

Het APSA huis heeft een keuken, zitkamer, 3 slaapkamers en een badkamer. Het ligt
op een 300 meter van de 3 andere Foster homes. De uitstraling van zo een “luxe”
huis heeft een positieve werking op de omwonenden. Het eten wat Norsa van de
middenstand krijgt wordt over de 4 huizen verdeeld, wat overblijft gaat naar buren
en omwonenden. De begeleiding van deze wooneenheid door de care workers van
Norsa levert ook meer aandacht voor de directe omgeving.

De buurkinderen komen al gelijk spelen. Het huis aan de linkerkant van ons huis
heeft 2 verdiepingen, een uitzondering in het township.

De buren rechts wonen “traditioneel”. Ze hebben wel een fantastisch mooie
bananenboom!

En dan…. Aan het werk!! Gordijnen
maken.

Spullen oplaai.

De kombuis nog even afwerken. Een
gekregen oude keuken die in delen
gebruikt kan worden.

Marietjie II en Bez leggen uit wat
“Afrikaans kasten bouwen “ is. Men
neme 30 oude kastdelen, liefst zo
verschillend mogelijk. Dan zagen,
schroeven en hopla, Ikea kan er wat van
leren!

Ook Jaiden en
Avela zijn
natuurlijk niet
te beroerd om
hun kennis en
kunde over het
plaatsen van
een tijdelijk
hek met Peter
te delen.

Marietjie en Bez gaan ook in het weekend om 8 uur ’s morgens gewoon door. Bettina
en ik trakteren hen ’s avonds op een culinaire verrassing…. Hutspot met grote
gehaktballen.

Peter begrijpt niet
helemaal wat met het
sponsoren van ZuidAfrika bedoeld wordt.

En dan, na dagen van noeste arbeid en het plaatsen van de bekende punt op de
bekende i, is het huis gereed.

De woonkamer, TV zou een
sponsor nog leveren.

De Kombuis

Met Hollands mokkenrek

Badkamer met
wasmachine. De elektrische
geiser ligt op het dak.

De boys
room.

De beide
dames slapen
hier,
linkerfoto,
roze gordijnen
en een passend
kleedje!
Primrose
slaapt samen
met Jaiden
die in een kotje
slaapt.
(rechts)

Bettina moest afgeremd gaan worden. Bij maken van de
gordijnen bleef stof over dus moesten er kussens van gemaakt
worden. Zelfs de rozen van de gordijnen zijn op de kussens
ook terug te vinden. Primrose had tranen in haar ogen.

Primrose met onze 6 kinders die nu eindelijk een eigen
plekje hebben. 3 kinders gaan naar school en 3 gaan er
naar de creche.

Kado’s werden verdeeld, wij
kregen een mooi naambord
voor in het huisje.
Wij gaven een collage voor
aan de muur!

Dion, Likona, Charldene
Primrose – Peter & Bettina- Ashleigh
Delwayne, Cheslin, Jaiden

Door jullie geweldige steun van de afgelopen 2 jaar hebben wij met elkaar dit doel
kunnen bereiken! De toekomst van deze 6 kinderen ziet er nu goed uit. Met de
dagelijkse begeleiding door de care workers van NorSa heeft het project een grote
slagingskans en werkt het als vliegwiel voor nieuwe initiatieven.
Helaas is onze spaarpot bijna leeg, gelukkig hebben we sponsoren die Apsa
maandelijks steunen en wij gaan door met onze inzamelacties. Wij willen graag dat
Primrose het huis kan blijven runnen en dat de kinderen gezond opgroeien en naar
school kunnen gaan. De lopende kosten, denk aan : eten, kleding, medische
verzorging, school, uniformen, elektra etc, bedragen € 750 p/m. De staat draagt € 250
bij. Kunnen wij met zijn allen zorg dragen voor de missende € 500,-500,-- p/m ??
Dit is ons doel voor 2012, mogen wij op jullie
rekenen?
Baie Dankie vir alles.

Bettina, Patricia, Sylvia, Jan en Peter
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