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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2016.
In dit jaarverslag worden de gebeurtenissen van 2016 beschreven, zodat u als donateur
een duidelijk beeld krijgt van wat er allemaal is bereikt in het vijfde jaar van de stichting.
Ook geven we een vooruitblik voor 2017.
We wensen u veel leesplezier en inspiratie om ons werk te blijven volgen en te steunen.

Bestuur Stichting VeloVelo
Linda Selhorst
Marjolein van Wijk
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Inleiding
Sinds 1996 ondersteunt bestuurslid Marjolein van Wijk, samen
met haar familie, een gezin uit het dorp Casat, op eiland Noord
Luzon. Dit contact werd gelegd en onderhouden via Plan
International. Na een aantal jaar hulp van Plan International aan
de inwoners van Casat, stopte deze ondersteuning. Marjolein
en haar familie hebben op verzoek van de fosterfamilie contact
gehouden. Een aantal jaren ging dit naar beider tevredenheid.
Er waren vaste afspraken over de hulp die geboden werd vanuit
Nederland. Toen de oudste zoon uit het gezin de kans kreeg
om met hulp van Marjolein en haar familie te gaan studeren,
veranderden er een aantal zaken. Er werd vaker om financiële
ondersteuning gevraagd, zonder dat duidelijk was waar dit
daadwerkelijk voor gebruikt ging worden.
Marjolein wilde meer structurele hulp bieden aan dit gezin. Samen met studiegenoot Linda
Selhorst is zij in 2010 plannen gaan maken om dit gezin te ondersteunen. De plannen om
deze activiteiten bij een stichting onder te brengen werden bedacht en uitgevoerd en
resulteerden in de oprichting van Stichting VeloVelo op 24 augustus 2010.
Inmiddels heeft Stichting VeloVelo projecten in Casat en in en rondom de hoofdstad
Manila.
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Missie, visie en doelstelling
Missie
Ieder mens heeft recht op een zelfstandig en onafhankelijk bestaan.

Visie
Het uitgangspunt van Stichting VeloVelo is het stimuleren van en begeleiden naar
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen in ontwikkelingslanden, zonder
onderscheid te maken in geslacht, leeftijd, afkomst en / of geloofsovertuiging. Stichting
VeloVelo richt zich op individuen met een hulpvraag die niet de mogelijkheid hebben om
een onafhankelijk en zelfstandig bestaan op te bouwen. Stichting VeloVelo wil dit
verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het zelfstandig functioneren van mensen
binnen de leefgemeenschap.

Doelstelling
Individuen die gemotiveerd zijn en ook de capaciteit hebben, zichzelf in hun eigen
levensonderhoud te voorzien en zo een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te kunnen
bouwen en dit kunnen voortzetten, te ondersteunen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Het vermogen van de stichting wordt niet belegd.
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Terugblik doelstellingen 2016
Op basis van de ervaringen en gegevens van 2015 zijn voor 2016 de volgende doelen
opgesteld:
Fondsenwerving
Het behouden van de huidige donateurs en tegelijkertijd het werven van nieuwe
donateurs.
BEHAALD
Het binnenhalen van een organisatie of bedrijf die voor een (on-) bepaalde tijd het
voedselproject financieel wil ondersteunen.
NIET BEHAALD
Het is lastig gebleken om een vaste sponsor te vinden die een groot bedrag wil
sponsoren.
Projecten
Medisch
Het financieren van de kosten van de medicijnen van Mabel Enero.
BEHAALD
Het financieren van de kosten van voedingssupplementen van Renelene Ferrer
NIET BEHAALD EN TEVENS GESTOPT MET ONDERSTEUNING
Ouders toonden zich onvoldoende gemotiveerd om zich in te zetten om de
gezondheid van Renelene zo goed mogelijk te beinvloeden.
Scholing
Het financieel ondersteunen van maximaal 15 schoolgaande kinderen, verdeeld over
basisschool, middelbare school en college, waarbij alle kinderen een vaste sponsor
hebben.
GEDEELTELIJK BEHAALD
9 scholieren hebben een vaste sponsor, 1 niet. Het blijkt lastig een vaste sponsor te
vinden voor een college student vanwege de hoge kosten (€ 45,-).
Tunasan Community Centre
Het blijven financieren van het voedselproject waarbij er elke dag voor gemiddeld 50
kinderen een voedzame maaltijd gekookt zal worden.
BEHAALD
Algemeen
Aanmelden bij Wilde Ganzen, Share4more en Rotary
NIET BEHAALD
Door de aard van onze projecten komen we niet in aanmerking voor financiele steun.
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Bestuurlijk verslag
Algemeen
Interne organisatie
Stichting VeloVelo is op 24 augustus 2010 opgericht door Marjolein van Wijk en Linda
Selhorst. Cynthia Binuya was ons Filipijnse contactpersoon. We hebben in oktober van
2016 in goed overleg afscheid van elkaar genomen.
Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Marjolein van Wijk
Voorzitter
Linda Selhorst
Secretaris en Penningmeester
De bestuursleden kwamen minstens 1x per kwartaal bijeen voor een vergadering. Naast
deze bijeenkomsten heeft er regelmatig overleg per telefoon, Skype en whats-app
plaatsgevonden.
Bankrekening:
Stichting VeloVelo heeft twee (2) bankrekeningen in Nederland, betreffend een lopende en
een spaarrekening. De lopende rekening wordt gebruikt voor het innen van sponsorgelden
en donaties en voor betalingen in Nederland en naar de Filipijnen.
Op de Filipijnen heeft Stichting VeloVelo twee (2) betaalrekeningen, betreffend een
rekening voor scholing en medisch.
Contactpersoon Filipijnen
Norla S. Valdez is de contactpersoon voor het project Medisch in Casat.
Jess Benitez is de contactpersoon voor de projecten in het Tunasan Community Centre in
Manila.
De communicatie met de contactpersonen verliep via email, telefoon, Skype en / of
Facebook.
Zowel het bestuur als de contactpersonen op de Filipijnen werkten op vrijwillige basis.
Alleen de onkosten van de bestuursleden als reis- en verblijfkosten tijdens een
projectbezoek op de Filipijnen werden vergoed.
Ondersteuning
Stichting VeloVelo maakte gebruik van verschillende diensten van diverse bedrijven. Deze
bedrijven stelden hun kennis, tijd, goederen en / of ervaring gratis ter beschikking aan
Stichting VeloVelo.
Het gaat om de volgende bedrijven:
Sitan Development
CASH Bedrijfssoftware

Beheer en hosting website
Levering boekhoudprogramma
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Publiciteit
Website
Op de website www.velovelo.info werden belangstellenden, donateurs en ondersteunende
bedrijven op de hoogte gehouden van de activiteiten rondom VeloVelo. Op de website is
informatie te vinden over de start van de stichting, nieuws, activiteiten, de projecten en het
verloop ervan.
Nieuwsbrief
Donateurs, betrokkenen en belangstellenden werden via een nieuwsbrief op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten rondom de projecten.
In 2016 zijn er drie (3) nieuwsbrieven en een (1) reisverslag uitgegeven. De nieuwsbrief
werd via een adressenbestand per mail verspreid aan familie, vrienden, bekenden en
belangstellenden van Stichting VeloVelo.
Social Media
Stichting VeloVelo was actief op netwerksite Facebook en beheert hier een pagina. Op
deze pagina worden geinteresseerden geïnformeerd over activiteiten en nieuws.
Alle status updates worden ook gepost als tweet op Twitter.

Fondsenwerving
Particulieren
Met een groep vaste vrijwilligers is er op diverse markten gestaan. Hier zijn (tweedehands)
spullen verkocht.
Diverse eenmalige en periodieke donaties werden gedaan door een groep trouwe en
nieuwe donateurs.
Organisaties
Diverse kerkelijke instellingen hebben een donatie gedaan. Via deelname aan de
Rabobank Cooperatieweken is ook een bedrag ontvangen.

Merchandising
Tijdens het bezoek aan de Filipijnen zijn er spulletjes aangeschaft die via de website en op
markten in Nederland verkocht werden.

Bezoek van de projecten op de Filipijnen
Het bestuur is in oktober naar de Filipijnen afgereisd en is daar ruim 2 weken geweest.
Tijdens het bezoek in oktober 2016 stonden de volgende activiteiten centraal:
• Evalueren huidige projecten
• Inventariseren van nieuwe kansen en het opstarten van nieuwe projecten
Van dit bezoek is een reisverslag gemaakt. U kunt deze lezen op de website.
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Projecten
Alle projecten van Stichting VeloVelo vinden plaats op de Filipijnen. De projecten zijn
opgesteld volgens de onderstaande werkwijze:
1. Aanmelden van de hulpvraag verloopt via de contactpersoon. De aanvrager ontvangt
een aanvraagformulier. De aanvrager specificeert zijn/haar aanvraag en maakt een
schatting van de te verwachten kosten.
2. Het bestuur van Stichting VeloVelo neemt de aanvraag in behandeling en beslist of de
aanvraag gehonoreerd wordt.
3. De aanvrager wordt van de beslissing van het bestuur op de hoogte gesteld.
4. De contactpersoon die de rekening op de Filipijnen beheert, ondersteunt de aanvrager
met de start en het verloop van zijn/haar project door middel van begeleiding en het
verstrekken van het beschikbare geldbedrag of middelen welke overlegd is met het
bestuur in Nederland.
5. Tijdens de duur van het project houdt de aanvrager het bestuur in Nederland op de
hoogte van de ontwikkelingen. Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats.
De volgende projecten zijn in 2016 uitgevoerd :
BASISSCHOOL
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Door onderwijs worden vaardigheden geleerd die de
rest van een leven gebruikt kunnen worden. Het biedt kinderen een mogelijkheid een
toekomst op te bouwen.
Bovendien vergroot onderwijs de kans op een baan en daardoor de kans dat een kind als
hij/zij volwassen is zijn/haar familie kan voorzien in basisbehoeften.
Niet alleen onderwijs is enorm belangrijk, maar ook bijvoorbeeld hygiene, eten en schoon
drinkwater.
Project
In 2016 is er geen project op een basisschool ondersteund.
BEDRIJVEN
Een goedlopend bedrijf opzetten om in je eigen levensbehoefte te kunnen voorzien is voor
veel mensen een grote wens. Om dit daadwerkelijk te kunnen doen is een startkapitaal
nodig. En juist aan een startkapitaal ontbreekt het veel mensen. Door middel van dit
project wil VeloVelo mensen met de juiste wil en capaciteiten ondersteunen om een
bedrijf(je) op te zetten; op weg naar een leven van zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Stichting VeloVelo werkt met het verstrekken van een renteloze lening.
Sari Sari store
Aanvraag
Elisabeth Ambatali heeft in oktober 2016 een aanvraag gedaan voor een
startkapitaal om een sari-sari store te beginnen. Ze werkte op het land om rijst te
planten. Dit is fysiek zwaar werk en haar gezondheid laat het niet meer toe dit veel
langer te doen. Ze heeft wel inkomsten nodig om haar kinderen naar school te
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sturen en haar familie te voeden. Na een gesprek over haar motivatie en het plan
van aanpak is de aanvraag gehonoreerd.
Verloop van het project
VeloVelo heeft het gebouwtje voor haar huis op laten knappen, zodat er een sari
sari store van gemaakt kon worden. Ook zijn de basisartikelen aangeschaft, zodat
de winkel voorzien werd van benodigdheden om klanten te kunnen bedienen. Eind
december 2016 kwam de eerste update en daaruit bleek dat de sari sari store goed
bezocht wordt en dat er gedacht wordt aan uitbreiding van de artikelen.

MEDISCH
Medische zorg is voor de meeste mensen die onder de armoedegrens leven
onbereikbaar. Makkelijk te verhelpen kwalen hebben vaan een fatale uitwerking omdat er
geen geld is voor medische hulp.
Stichting VeloVelo wil mensen ondersteunen die medische zorg nodig hebben en deze
niet zelf kunnen bekostigen.
Mabel Enero
Verloop van het project
De gezondheid van Mabel is stabiel. De epilepsie is onder controle. De rolstoel die
is aangeschaft in 2015 is in 2016 gerepareerd. Elke maand vergoedt VeloVelo de
kosten voor medicatie voor Mabel.
Renelene Ferrer
Verloop van het project
De ouders van Renelene ondernemen geen enkele actie, na veelvuldig aandringen
van onze kant, om een afspraak te maken met een specialist. We hebben besloten
ook de kosten van de extra vitamine preparaten niet meer te vergoeden. Dit project
is hiermee afgerond.
PERSONEN
Een heleboel mensen in de Filipijnen leven onder de armoedegrens. Ze willen graag hard
werken om hun gezin / familie een beter leven te geven, maar ze hebben hier geen
middelen voor.
VeloVelo ondersteunt de mensen, die wel de wil en de capaciteiten hebben, maar niet de
juiste middelen, opleiding of netwerk.
Phene Reynes - microkrediet
Aanvraag
Phene Reyes wil graag werken in Korea, waar ze meer geld kan verdienen om haar
familie te ondersteunen. Om dit te realiseren is zij afhankelijk van een
bemiddelingsbureau. De kosten van dit bureau zijn erg hoog. Phene heeft VeloVelo
om financieel ondersteuning gevraagd.
Verloop van het project
De aanvraag is gehonoreerd. Phene heeft de procedure gestart en wacht nu op
goedkeuring van alle papieren om te kunnen vertrekken.

Stichting VeloVelo - Baalder Esch 20 - 7772 JV Hardenberg

SCHOLING
Zo’n 70% van de inwoners van de Filipijnen leeft op of onder de armoedegrens. Er is geen
of weinig geld voor onderdak of eten. En al helemaal niet voor school. Een heleboel
ouders willen wel dat hun kind naar school gaat; het is immers de enige mogelijkheid op
een betere toekomst.
Stichting VeloVelo wil kinderen en studenten die de potentie en wil hebben om te leren en
/ of verder te studeren een kans geven dit te verwezenlijken.
Doel van het project
Door middel van scholing een kind betere kansen op de arbeidsmarkt geven,
waardoor hij / zij kan werken en zijn / haar familie financieel kan ondersteunen,
waardoor ook broertjes of zusjes onderwijs kunnen volgen.
Verloop van het project
In 2016 heeft VeloVelo 10 leerlingen ondersteund, waarvan 3 op basisschool, 5 op
high school en 2 college studenten.
In de loop van het schooljaar is besloten te stoppen met het financieel
ondersteunen van 2 basisschoolkinderen. De ouders van deze kinderen hielden
zich niet aan de afspraken.
Voor alle studenten, met uitzondering van 1 college student, is er een vaste
sponsor.
TUNASAN COMMUNITY CENTRE
Het Tunasan Community Centre is onderdeel van organisatie Kanlungan. Kanlungan zet
zich in en rond Manila in voor straatkinderen en kinderen die te maken hebben met
verwaarlozing, misbruik en mishandeling. Ze bieden oa. kortdurende en langdurige
opvang, begeleiding, traumaverwerking, scholing, voeding. Kanlungan wordt niet door de
staat gefinancieerd en is volledig afhankelijk van giften en donaties.
Het Tunasan Community Centre is gevestigd in de wijk Tunasan. Het centrum ligt direct
aan de straat en is open van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kinderen uit de wijk
komen uit zeer arme gezinnen, sommige zijn wees en wonen bij familieleden. De kinderen
komen altijd uit gezinnen waar weinig tot geen geld is. In het Tunasan Community Centre
krijgen de kinderen oa. eten, aandacht, liefde, huiswerkbegeleiding, mental coaching en
kunnen ze ook gewoon spelen, tv kijken. Echt kind zijn. De begeleiding wordt gedaan door
twee sociaal werkers, een 'huismoeder' en vrijwilligers.
VeloVelo ondersteunt Tunasan Community Centre met voedsel en praktische zaken.

Voedselproject
Doel van het project:
Straatkinderen 1x per dag van een voedzame maaltijd voorzien.
Verloop van het project
Dagelijks komen er gemiddeld 50 kinderen naar Tunasan om een maaltijd te
nuttigen.
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NIEUW PROJECT – GIRLS HOME PACITA
Het Girls Home in Pacita is onderdeel van organisatie Kanlungan. Kanlungan zet zich in
en rond Manila in voor straatkinderen en kinderen die te maken hebben met
verwaarlozing, misbruik en mishandeling. Ze bieden oa. kortdurende en langdurige
opvang, begeleiding, traumaverwerking, scholing, voeding. Kanlungan wordt niet door de
staat gefinancieerd en is volledig afhankelijk van giften en donaties.
Girls Home is gevestigd in de wijk Pacita. Girls Home biedt onderdak, scholing,
bescherming, psychologische ondersteuning en een familie aan 20 meisjes die na de
eerste crisis-opvang op Level 1 door verschillende redenen niet meer terug kunnen naar
familie. In de Girls Home is plaats voor maximaal 30 meisjes in de leeftijd van 6 t/m 18
jaar.
VeloVelo ondersteunt Girls Home met praktische zaken.

Bedden
Doel van het project:
Zes bedden van een van de slaapkamers opknappen.
Verloop van het project
De zes bedden en lockers zijn opgeknapt en weer als nieuw. Het project is
afgesloten.
Speelkamer
Doel van het project:
De deur van de speelkamer voorzien van glas, zodat ongewenst (speel-) gedrag
voorkomen kan worden door toezicht te kunnen houden.
Verloop van het project
De deur is van een glasplaat voorzien, zodat de leiding zicht heeft op de meisjes als
ze in de speelkamer zijn. Het project is afgesloten.
Therapiekamer
Doel van het project:
Een ruimte opknappen zodat er een therapiekamer gemaakt kan worden. In een
veilige en rustige omgeving kunnen de meisjes hun verleden van misbruik,
verwaarlozing en/of geweld delen en verwerken onder leiding van een psycholoog
en/of sociaal werker.
Verloop van het project
De ruimte is schoongemaakt, de muren zijn geschilderd. De kamer is van een airco
voorzien. Er is een bureau en een zitzak geplaatst. Het project is afgesloten.
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Doelstellingen 2017
Op basis van de ervaringen en gegevens van 2016 zijn voor 2017 de volgende doelen
opgesteld:
Fondsenwerving
Het behouden van de huidige donateurs en tegelijkertijd het werven van nieuwe
donateurs.
Een sponsor vinden die zich voor (on-) bepaalde tijd aan het voedselproject wil verbinden.
Projecten
Medisch
Het financieren van de kosten van de medicijnen en mogelijke voorzieningen voor Mabel
Enero.
Personen
Phene Reyes heeft 50% van het kapitaal terugbetaald.
Mary Ann Enero financieel ondersteunen bij de opleiding tot naaister aan TESDA.
Scholing
Financieel ondersteunen van max. 15 schoolgaande kinderen, verdeeld over basis-,
middelbare school en ‘college’.
Tunasan Community Centre
Het blijven financieren van het voedselproject waarbij er elke dag voor gemiddeld 50
kinderen een voedzame maaltijd gekookt zal worden.

Algemeen
Deelnemen aan de Rabobank Cooperatieweken van Rabobank Vaart- en vechtstreek.
Aanmelden van geschikte projecten bij organisaties als Wilde Ganzen, Share4more en
Rotary.
Mogelijkheden onderzoeken van starten fondsenwervende activiteiten.
Mogelijkheden onderzoeken van starten nieuwe projecten op de Filipijnen.
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Financieel verslag
De financiële jaarstukken zijn in een apart document verwerkt. Dit document is te vinden
op onze website.
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Begroting 2017
BATEN

LASTEN
Begroot
bedrag 2016

Werkelijk
bedrag 2016

Begroot
Bedrag 2017

Algemeen

Begroot
Bedrag 2016

Werkelijk
Bedrag 2016

Begroot
Bedrag 2017

Algemeen

Donaties

€ 1000,-

€ 5113,02

€ 1500,-

Kantoorbenodigdheden

€ 50,00

€ 0,-

€ 50,-

Markten

€ 1000,-

€ 1353,80

€ 1500,-

Verzendkosten

€ 70,00

€ 81,-

€ 80,-

€ 0,-

€ 935,79

€ 170,-

Promotiemateriaal

€ 100,00

€ 95,50

€ 100,-

Reis- en verblijfkosten bestuur

€ 500,00

€ 828,70

€ 850,-

Algemene kosten

€ 750,00

€ 714,-

€ 750,-

Bankrente en -kosten

€ 400,00

€ 335,80

€ 400,-

€ 0,-

€ 285,40

€ 350,-

Activiteiten

Projecten

Projecten

Bedrijven

€ 0,-

€ 0,-

€ 350,-

Bedrijven

Kanlungan

€ 0,-

€ 0,-

€ 2400,-

Kanlungan

€ 2300,-

€ 2508,31

€ 3000,-

Medisch

€ 350,-

€ 60,-

€ 1200,-

Medisch

€ 350,-

€ 663,-

€ 1200,-

Personen

€ 0,-

€ 0,-

€ 230,-

Personen

€ 0,-

€ 800,-

€ 400,-

Scholing

€ 2100,-

€ 2145,-

€ 3000,-

Scholing

€ 2100,-

€ 2728,88

€ 3000,-

Nieuw project

€ 500,-

€ 0,-

€ 500,-

Nieuw project

€ 500,-

€ 363,-

€ 500,-

Merchandising

€ 200,-

€ 92,50

€ 100,-

Merchandising

€ 100,-

€ 32,60

€ 100,-

TOTAAL

€ 5150,-

€ 9799,11

€ 10.780,-

TOTAAL

€ 7220,-

€ 9436,19

€ 10.780,-

Bedragen zijn in euro’s.
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Toelichting op de begroting
Lasten
Algemeen
Donaties

Activiteiten

Alle donaties werden onder ‘algemeen’ geboekt in het
boekhoudprogramma en vanaf 2017 zullen de donaties direct onder
het project worden geboekt.
Er is een eenmalige activiteit gedaan waarvan niet verwacht wordt
volgend jaar herhaald te worden.

Projecten
De bedragen bij Kanlungan en Medisch zijn verhoogd, omdat deze
inkomsten niet meer onder algemene donaties vallen, maar direct
onder het juiste project worden geboekt.
Scholing
Het bedrag is verhoogd wegens de verhoging van de dagelijkse
schoolkosten.
Nieuw project
Was voorheen ‘onvoorziene uitgaven’.
Baten
Algemeen
Reis- en verblijfkosten

Kanlungan
Medisch
Personen
Scholing

Deze kosten zijn hoger uitgevallen, omdat er meer
gebruik gemaakt is van vervoer via taxi. De verwachting
is dat dit in 2017 weer zal zijn.
Dit bedrag is iets verhoogd, omdat Girls Home en
Tunasan hier samen onder vallen.
Er is op doktersvoorschrift medicatie verhoogd.
Dit betreft een microkrediet.
Het bedrag is verhoogd wegens de verhoging van de
dagelijkse schoolkosten.
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NAWOORD
Trots en tevreden kijken we terug op het zesde jaar van Stichting VeloVelo.
Samen met een vaste groep trouwe donateurs, enthousiaste familie en vrienden die
allerlei activiteiten organiseerden en hielpen bij de uitvoering ervan en ook professionals
die hun kennis, kunde en tijd beschikbaar hebben gesteld, heeft Stichting VeloVelo weer
veel bereikt op de Filipijnen. Natuurlijk horen hier ook de eenmalige donateurs bij.
Naast al het enthousiasme merken we tegelijktjid dat het is om een grote sponsor te
vinden die zich langdurig wil verbinden voor bijvoorbeeld het voedselproject. Hier ligt een
blijvende uitdaging om een organisatie en/of school te vinden die met ons wil
samenwerken aan een maatschappelijk project.
We willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage, groot of klein, aan Stichting
VeloVelo!
Bestuur Stichting VeloVelo
Linda Selhorst
Marjolein van Wijk
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