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Maandenlange voorbereiding ging vooraf aan de eerste officiële gebeurtenis: op 24 
augustus 2010 zetten we onze handtekening onder de statuten van Stichting VeloVelo.
Vervolgens gingen we aan de slag met het voltooien van het beleidsplan en het maken van 
een website en de visitekaartjes. Eind oktober vertrokken we voor een eerste werkbezoek 
naar de Filipijnen, waar we onze eerste projecten hebben vormgegeven. 

Bezoek Filipijnen 23 oktober tot en met  5 november 2010

Vlak voor we vertrokken raasde Supertyfoon Megi nog over de Filipijnen, de schade 
hiervan hebben we tijdens onze reisdagen gezien: overal water en mensen die de boel 
weer op orde probeerden te brengen. 
We hebben tijdens ons bezoek ook kennisgemaakt met Cheryl: zij is contactpersoon op de 
Filipijnen en zal de contacten onderhouden met de deelnemers aan de projecten. Ook 
houdt ze ons op de hoogte van de vorderingen van deze projecten. 
Over onze reis hebben we een compleet reisverslag gemaakt. Dit verslag kunt u lezen op 
onze website: http://www.velovelo.info/index.php/nieuws/reisverslag.

Na dit bezoek hebben we de website ge-update en is de allereerste nieuwsbrief van 
Stichting VeloVelo een feit! We hopen dat u net zo geniet van onze verhalen als wij hebben 
gedaan. We hopen ook dat u zich als sponsor aan een van onze projecten wil verbinden om 
ons te helpen de mensen in de Filipijnen een beter leven te 
geven: ze verdienen het!

Stichting VeloVelo
Marjolein van Wijk en Linda Selhorst

Wie o Wie wil onze documenten vertalen?

Heel graag willen wij ook een engelse versie van onze website en documenten maken. 
Kent of bent u iemand die ons hierin kan ondersteunen? 

Stuur dan een mailtje naar: contact@velovelo.info
Bedankt! 
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Voor meer informatie over onze projecten, klik hier: http://www.velovelo.info/index.php/projecten

Projecten

Tijdens het bezoek aan de Filipijnen is de basis gelegd voor de volgende projecten:

2.  Reparatie Computer van de coördinator van het ‘45 days Chicken Raising Project’
 Robert Ambatali is aangesteld als coördinator van het ‘Chicken Raising Project’. 
 Om met ons en Cheryl te kunnen communiceren heeft hij een werkende computer 
 nodig. Door middel van dit project willen we zijn computer laten repareren.

1.  45 days Chicken Raising Project
 Een familie krijgt een startkapitaal om 25 kuikens te kopen, 
 inclusief benodigdheden. In 45 dagen groeien de kuikens tot 
 kippen, de kippen moeten verkocht worden. Van het 
 verdiende geld moet een deel van het startkapitaal worden 
 afgelost en nieuwe kuikens gekocht worden. Dit herhaalt zich 
 net zo lang tot het startkapitaal is  afbetaald. Daarna kan 
 iedere opbrengst van de verkoop gebruikt worden voor eten 

en/of onderwijs. Van het terugbetaalde startkapitaal kan een andere familie worden
gesteund.

Mabel is een meisje van 2 jaar oud. Zij heeft sinds haar geboorte 
een bult tussen haar ogen. Haar familie spaart al het geld op om 
haar operatie en de vervoerskosten te kunnen betalen. Dit gaat 
ten koste van eten en onderwijs  van de andere kinderen in het 
gezin. 

3.  Operatie van Mabel Enero

4.  Basisschool Casat & Middelbare School Casat
 Voor beide projecten zijn we nog in gesprek met de directeuren. We bespreken de 
 mogelijkheden van ondersteuning van Stichting VeloVelo aan de kinderen die het 
 hard nodig hebben. We hopen u in een volgende nieuwsbrief hierover meer 
 informatie te geven.

Uw hulp!

Zonder uw hulp kan VeloVelo haar projecten niet ondersteunen. Wij zijn ontzettend blij 
met uw goede ideeën en / of ondersteuning van de stichting. Waar we ook heel blij van 
worden zijn uw donaties. Door middel van donaties kunnen wij ondersteuning bieden 
waar het nodig is. Wij zijn blij met iedere gift! 

U kunt uw (periodieke) donatie overmaken op ons bankrekeningnummer:
1532.06.187 ten name van Stichting VeloVelo te Hardenberg

Bedankt!
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