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Terwijl de vakantieperiode in Nederland in volle gang is, zit de zomervakantie van de 
Filipijnse schoolkinderen er weer op. De scholen zijn half juni weer begonnen, de kinderen 
hebben er weer zin in.  

Ook dit jaar worden de projecten weer bezocht, om met eigen ogen te zien hoe het gaat en 
om de afspraken helder te houden. Voor het eerst reizen we niet samen, maar gaat 
Marjolein alleen. Linda heeft net een fysiotherapie praktijk overgenomen en kan in het 
eerste jaar geen tijd vrij maken om de projecten op de Filipijnen te bezoeken. Gelukkig gaat 
de man van Marjolein mee voor de ondersteuning en als backup, superfijn! 

In deze nieuwsbrief brengen we jullie weer op de hoogte van alle leuke activiteiten en 
nieuwtjes over de projecten. 

We wensen iedereen een fijne zomer toe! 
  
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  
 

NIEUWS

150 jarig bestaan IJsclub Haarlem

Op 19 januari vierde IJsclub Haarlem groot feest : de club bestond 150 jaar! Het was een 
hele leuke dag vol met festiviteiten, waarbij de opbrengst van een aantal activiteiten aan 
VeloVelo werd gedoneerd. Hier zijn we superblij mee, veel dank aan de organisatoren die 
aan ons gedacht hebben!

Afscheid Gertjan en overname praktijk 
Per 1 januari 2019 heeft Linda fysiotherapie Hart van Heemskerk 
overgenomen van Gertjan Jaspers. Gertjan heeft een afscheidsfeest 
gegeven en vroeg zijn gasten niet om een kado, maar om een bijdrage 
aan VeloVelo. Wow, wat een verrassing! Enorm bedankt Gertjan!  

Frank en Joost schaatsen alternatieve 11 stedentocht!

Op 19 februari schaatsten vader Frank en zoon Joost de 
alternatieve 11-stedentocht in Zweden! Zij hebben elke 
voltooide schaatskilometer laten sponsoren en haalden 
een enorm bedrag op voor VeloVelo. Hulde en veel dank 
aan deze schaatshelden! 



Schaatsen voor straatkinderen bij IJsclub Haarlem

Op 2 maart deden de 320 kinderen die bij Winterkoninkje schaatsen mee 
aan de sponsorschaatstocht ‘schaatsen voor straatkinderen’. Het was weer 
een enorm succes, met fanatieke kinderen op het ijs en trotse ouders en 
begeleiders aan de zijlijn. De kinderen hebben weer een superprestatie 
neergezet en haalden een mooi bedrag op voor de straatkinderen in Manila!

Kleding- en boekenbeurs in Hardenberg

Op 5 en 6 april was er een kleding- en boekenbeurs in 
Hardenberg. De beurs werd zeer goed bezocht en er zijn veel 
mooie items gescoord door de bezoekers. De helft van de 
opbrengst van deze actie van PKN Hardenberg is gedoneerd 
aan VeloVelo, geweldig! 

Koningsmarkt in Heemskerk

Om 04.00uur leek de buienradar ons nog gunstig gezind. Dus vol 
goede moed vertrokken we met 3 volle auto’s naar Heemskerk. 
Helaas barstte de hemel open rond 04.45uur en regende het non 
stop. Om 08.45uur hebben we besloten alles weer in te pakken 
en zodoende waren we vroeg en met alle spullen weer thuis. 

Ivy, Emyrie en Richie afgestudeerd!

Ivy heeft met 98 van de 100 punten haar studie ‘Business and Administration’ cum laude 
afgerond. Een enorm knappe prestatie, wij zijn enorm trots op haar! Ze is nu aan het 
solliciteren naar een passende baan.  

Emyrie heeft haar high school diploma ‘with honour’ gehaald. Zij gaat verder studeren aan 
de NVSU in Bayombong. Haar studierichting wordt bachelor of science in Tourism 
Management. We zijn trots op haar prestaties tot nu toe en wensen haar veel succes met 
haar vervolgopleiding!  

Richie heeft ook zijn high school diploma gehaald! Hij gaat verder studeren aan College in 
Manila, richting HRM: Hotel Restaurant Management. We zijn ook trots op zijn prestaties tot 
nu toe en wensen hem veel succes met zijn vervolgopleiding!

Ivy Emyrie Richie



PROJECTEN

Medisch Mabel Enero
Met de gezondheid van de 10 jarige Mabel gaat het redelijk 
stabiel. De anti- epileptica doen goed hun werk en de drain in 
haar hoofd werkt ook nog goed. Haar familie is nog steeds gek 
op haar. Bij de laatste check in het ziekenhuis is de dosis 
medicijnen iets verhoogd, passend bij haar gewicht. 

Scholing Update scholieren en studenten

Het schooljaar is voor de scholieren in juni jl. begonnen en voor de 
studenten aan College in augustus. Er zijn een aantal wisselingen in 
de scholieren en studenten : 
Riza is gestopt met het scholingsproject via VeloVelo. Ze heeft ons 
bedankt voor de jarenlange steun en staat haar plekje graag af aan 
een ander kind, die onze steun goed kan gebruiken.

Kanlungan Voedselproject straatkinderen
Dagelijks komen er zo’n 45 straatkinderen naar het Tunasan 
Community Centre voor een rijstmaaltijd die door VeloVelo 
gesponsord wordt. Door het aanbieden van deze maaltijd, kunnen 
de maatschappelijk werkers de kinderen en hun situatie in beeld 
brengen en waar nodig hulp bieden. Wat vaak nodig is, de 
kinderen leven onder schrijnende omstandigheden. Huismoeder 
Mel zorgt voor de boodschappen en het koken van de maaltijd, de 
kinderen zijn gek op haar! 

Kanlungan Nieuw onderkomen
Het huidige onderkomen ligt aan een gevaarlijke weg en is te 
klein om de grote toestroom van straatkinderen aan te kunnen. 
Ook is de huur erg hoog. VeloVelo is bezig met fondsenwerving 
om een nieuw, eigen, onderkomen te realiseren voor Tunasan. 
Zodat er geen geldzorgen meer zijn, de kinderen kunnen worden 
opgevangen en er meer gedaan kan worden aan livelyhood 
programma’s voor de kinderen en hun ouders. 

De nichtjes Gia en Rochelle zijn gestopt met school, ze voelen zich er niet fijn, zijn te 
verlegen en kunnen niet meekomen met de klas. Ze voelen zich beter in een thuissituatie 
waarin hun vriendje voor ze zorgt en zij het huishouden doen. Zij hebben hun plekje 
afgestaan aan Jamaica en Jherish. 

Jamaica komt uit een groot gezin, waar haar oudere 
broers voor inkomsten zorgen. Ze is leergierig en leert 
haar jongere broers en zussen engels. Ze houdt van het 
schrijven van liedjes. Ze wil graag dokter worden om 
andere mensen te helpen. 
Jherish is de oudste dochter in een gezin van 6. Haar 
vader haalt vuilnis op en moeder is huisvrouw. Jherish 
houdt van basketbal, hardlopen en kaartspellen. Ze wil 
graag juf worden om andere kinderen te helpen. Jamaica Jherish



Deze scholieren zoeken sponsor!
Een aantal van onze scholieren zoekt nog een sponsor : leuk om alleen, met je collega’s, 
familie en / of sportteam te doen! Graag stellen we ze je aan jullie voor. 

Ellion zit op High School
Ellion woont samen met zijn vader in Manila. Zijn moeder heeft het gezin 
verlaten toen Ellion 2 jaar oud was, er is geen contact meer wat Ellion 
veel verdriet doet. Ellion heeft een goede band met zijn vader en wil heel 
graag zijn school afmaken en een diploma halen. Zodat hij kans heeft op 
een baan met een goed salaris. Zijn droom is om later net zo goed voor 
zijn vader te zorgen als zijn vader nu voor hem zorgt.  

Om zijn droom te helpen verwezenlijken, is € 20,- per maand nodig. 
Iedere eenmalige of vaste bijdrage voor hem is welkom! De bijdrage kan 
gestort worden op : 
NL18RABO0153206187 o.v.v. Ellion

Zoekt een sponsor!

Aprilene is een echte high potential en zoekt een sponsor!

Aprilene woont samen met haar ouders, broertjes en zusjes in 
de rijstvelden van Casat. Elke dag loopt ze een uur naar 
school. Ze is vrolijk, lief, zachtaardig en heeft een duidelijk 
doel in haar leven : juf worden en zoveel mogelijk kinderen de 
kans bieden op een beter leven door goed onderwijs. Voor ze 
aan de opleiding tot juf kan beginnen, moet ze eerst High 
School afmaken.  

Om haar droom te helpen verwezenlijken, is € 20,- per maand 
nodig. Iedere eenmalige of vaste bijdrage voor haar is welkom! 
De bijdrage kan gestort worden op : 
NL18RABO0153206187 o.v.v. Aprilene

Zoekt een sponsor!

Ook een project steunen of sponsor worden? 

Interesse in het steunen van een van onze scholieren? Stuur een mailtje naar : 
contact@velovelo.info . Een deel of eenmalig sponsoren kan ook! 

AGENDA

2 augustus Jaarmarkt Santpoort
1 september Buurtrommelmarkt Beverwijk
13 september Reis naar Filipijnen 
21 september Braderie Vergierdeweg Haarlem
December Kerstmarkt Heemskerk & Santpoort
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Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen! 
http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744

Wilt u Stichting VeloVelo ondersteunen in haar werkzaamheden, maak dan 
uw donatie over op bankrekeningnummer NL18RABO0153206187 ten 
name van Stichting VeloVelo. 

Salamat ! Dank u wel !

Oproep voor acties - help ons mee! 

Onze droom voor de toekomst is het realiseren van een eigen pand voor de straatkinderen 
van Tunasan. De begroting geeft een totaalbedrag van € 80.000,- weer. Dat is een enorme 
opgave om te realiseren, maar we zijn net over de helft! We vragen jullie hulp voor de andere 
helft.  
Wie gaat er binnenkort meedoen aan een (halve) marathon, de Alp d’Huez beklimmen of een 
andere sportieve prestatie leveren? Wie wil lege flessen inzamelen en de opbrengt aan 
VeloVelo doneren? Wie wil met zijn/haar team een actie verbinden aan hun sportieve of 
werkprestaties ? Wie wil met zijn school of bedrijf een sponsorloop organiseren voor 
VeloVelo? Wie kan er met zijn club of vereniging een actie verzinnen die bijdraagt aan een 
beter leven voor Filipijnse straatkinderen? Wie weet een organisatie die projecten zoals die 
van ons ondersteunt?  

We denken graag met u mee! We staan overal open voor! We hopen op jullie input! 
Laat het ons weten via contact@velovelo.info Bedankt ! 

Online winkelen via sponsorkliks.nl

Shopt u veel online?  
Door op onderstaande link te klikken verschijnt een overzicht van 
tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en HEMA. Elke 
aankoop bij een van deze bedrijven levert VeloVelo een commissie 
op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra en 
levert ons veel op! 

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via 
jouw sponsordoel kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke 
bestelling of reservering geld oplevert. 
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8030
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