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Nieuwsflits 

 
In deze Nieuwsflits 

Graag updaten we jullie in deze Nieuwsflits weer over de situatie in het Agape Home, de 
mooie berichten van de afgelopen maanden over kinderen die een nieuw ‘thuis’ 
mochten vinden, maar zeker ook de noodzaak om door te gaan met onze financiële 
steun. Daarbij ook een update van verschillende acties in de afgelopen periode. 
 

Jullie hebben in de vorige nieuwsbrief al kunnen lezen dat onze ambassadeur Wessel de 
eerste drie maanden in Thailand is geweest. Daarna zijn bestuursleden André en Jeanet 
drie maanden in Thailand geweest. Ter plaatse zijn, merken we, heeft echt een 
toegevoegde waarde en geeft een boost om dit te mogen blijven doen. 
 

Wat is er allemaal opgeknapt? 

Dankzij vele gulle gevers zijn er diverse werkzaamheden gedaan. We laten een aantal 
van deze werkzaamheden even aan jullie zien.  

 

In september openden wij de nieuwe speeltuin in Agape 
Home. Dankzij een gift vanuit Zwitserland via vrijwilligster 
Lara kunnen de kinderen weer veilig buiten spelen. De 
kinderen zijn er heel erg blij mee en vinden het fantastisch, 
wat een groot verschil.  
 
In het hoofdgebouw zijn de 

douche en toilet ruimtes 
vernieuwd. De jongens en 

de meisjes hebben allebei een eigen gedeelte.                                                               
 

Ook is het hoofdgebouw voorzien van nieuwe plafonds. 
 

In oktober zijn de 

klaslokalen voor de jongste 
kinderen tot 4 jaar 
opgeknapt. Giften vanuit 
Nederland en Japan 
hebben er voor gezorgd 
dat de eerste twee lokalen 
nu klaar zijn.   
 

We willen binnenkort starten met de Montessori onderwijs 
methode (in Thailand niet onbekend) om de kinderen nog beter voor te bereiden op 
hun toekomst.   
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Nieuwe uniformen 
Bij Agape Home zijn circa 45 Thaise mensen in dienst. Alle 
medewerkers hebben een nieuw uniform gekregen. We 
werken met kleuren, roze is voor de verzorging, geel voor 
verpleging, blauw voor kantoorpersoneel  en 
donkerblauw voor het onderhoudsteam.  

 

 

Bijdrage voor kerst gift en onvergetelijke 

kerstviering 
 

In Agape Home beginnen we ons voor te bereiden op het 
Kerstfeest. Ieder jaar wordt dit feest uitgebreid gevierd in Agape 
Home. We gedenken de geboorte van Jezus, Degene waar we 
ons door geïnspireerd weten om dit 
werk te mogen doen. 
 

Ook dit jaar willen we ervoor zorgen 
alle kinderen een kado krijgen. Doe 

je   mee om dit feest te laten 
slagen?   Alle bijdragen groot en 
klein zijn welkom om onze kinderen 
een geweldige kerst met kadootjes 
te bezorgen. Je kunt je bijdrage 

overmaken o.v.v. Kerstfeest      
 

Gezinsuitbreiding 

Opnieuw is de Agape familie uitgebreid 
met vier lieve kostbare kinderen. De 
jongste bewoner kwam bij ons toen hij 
nog maar 3 dagen oud was. 

Wil je één van deze kindjes sponsoren? 

Dat kan al voor € 25,- per maand en je 
verandert de wereld van een kind. 
Neem contact met ons op of vul het 
formulier in op onze website en we 
geven je meer informatie over deze kinderen. 

 

Tenslotte  

Ondertussen op de hoogte blijven van het laatste nieuws?  

Like Nikki’s Place Agape Home - official Thailand en Nikki’s Friends NL op 
Facebook.  

 

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. 

           


