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Extra Nieuwsflits  

 
 

Geweldig nieuws! 
Enorm dankbaar. We zijn er stil van….. 
 
Donderdag 17 november heeft Agape Home Nikki’s Place honderdduizend dollar 
gewonnen met THE ONE Rotary award.  
 
Wat is THE ONE 
The ONE is een Rotary initiatief uit Azië. Zij reiken ieder jaar een prijs uit voor een held(in), een 
engel, iemand die inspireert, zich onbaatzuchtig inzet voor anderen in nood en een 
voorbeeld is voor velen. Met deze prijs wil Rotary de aandacht vestigen op de goedheid van 
de mensheid. 
 
Al in 2019 stuurde onze ambassadeur Wessel, namens Chiang 
Mai International Rotary Club, een aanvraag in naar Rotary 
District in Hong Kong met de vraag Avis Rideout te eren als 
onbezongen held en voor te dragen voor deze award. Het is 
een lang traject geweest, maar vorige week was daar 
eindelijk de uitreiking: Avis Rideout van Agape Home Nikki’s 
Place is de winnaar geworden van deze award en wint 
daarmee $100.000,-. We zijn enorm dankbaar. En we zijn er stil 
van…. 
 
Waar is het geld voor bedoeld?  
Een grote wens van Avis was om een twintig kamer gebouw te realiseren voor jong 
volwassenen met een beperking die als kind bij ons opgroeiden. Eigenlijk een vorm van 
begeleid wonen, waarbij deze jongeren kunnen werken in onze sociale werkplaats. Ook 

willen we HIV geïnfecteerde kinderen uit de bergen de kans 
geven om te studeren in Chiang Mai. Zij kunnen daar dan ook 
komen wonen met hun familielid/oma. Voor het gebouw is in 
totaal tweehonderdduizend dollar nodig.  
 
Een klein gedeelte hiervan was al binnen zodat al een begin is 
gemaakt met het gebouw. Nu dus éxtra honderdduizend dollar 
om door te bouwen. Op basis van de aanvraag moet het geld 
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besteed worden aan dit project. Daarmee investeren we 
meteen langdurig in de toekomst van onze kwetsbare 
kinderen en jongvolwassenen.  
 
Extra kans, extra uitdaging! 
Hiernaast een impressie van hoe het gebouw eruit moet 
gaan zien en op de vorige pagina een foto van wat er nu 
staat. We zijn, met Avis, blij dat we weer een flink stuk verder 
bouwen, maar er is nog wel een flink bedrag nodig om het 
hele gebouw te realiseren…  
Ook daarvoor zoeken we over de hele wereld fondsen en 
kunnen we jullie bijdrage, groot of klein, goed gebruiken. 
We gaan jullie de komende tijd in elk geval op de hoogte 
houden van de voortgang van dit project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je meehelpen? 

De prijs die gewonnen is, zal en kan niet gebruikt worden voor de 
dagelijkse kosten. Er is nog steeds maandelijks veel geld nodig en 
jullie hulp is van grote waarde en nog steeds 
onmisbaar. Agape Home Nikki’s Place draait 
volledig op giften en sponsoring.  
 
We zijn blij met iedere bijdrage. Scan bijgaande 
QR code of maak je gift over op  NL26 RABO 0320 
4965 11. Heel erg bedankt! 
 
 

 
Tenslotte 

Ondertussen op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like Nikki’s 
Friends op Facebook. Hier is ook de speech te zien die Avis hield als dank 
voor de kans die ze kreeg van Rotary voor het winnen van deze 
prachtige prijs. 
 
Heel veel dank voor jullie gebeden, giften en betrokkenheid! Blijf 
daarmee doorgaan, want alleen dan kunnen wij ook doorgaan: ‘Je kunt 
niet de hele wereld veranderen, maar wel de hele wereld van één kind’.  


