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Terwijl in Nederland de handschoenen en de mutsen nog niet opgeruimd kunnen worden, 
stijgt de temperatuur in de Filipijnen alweer richting de 30graden. Het schooljaar is afgerond, 
en de scholen zijn dicht. De  kinderen uit Casat genieten al van hun zomervakantie. 

We zijn alweer bezig met het afronden van het jaarverslag van 2012, het was weer een 
succesvol jaar! Dit was zeker niet mogelijk met alle steun en donaties van onze trouwe en 
nieuwe donateurs en betrokkenen. 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de sponsoractiviteiten en de projecten.

Veel leesplezier!
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk 

Verslag van activiteiten

Opbrengst Kerstmarkt OBS De Kern in Hardenberg
Op 20 december 2012 waren we te gast op OBS de Kern in 
Hardenberg. Na het kerstdiner werd er in de school een 
kerstmarkt gehouden en VeloVelo had daar een mooi plaatsje. 
Jasmijn en Marjolein hebben een heleboel leuke Filipijnse 
spulletjes verkocht. De opbrengst was € 103,-. 

Collecte in de Welkomkerk in Rockanje
Na afloop van de dienst werd op 30 december een collecte gehouden voor VeloVelo. De 
opbrengst was € 141,50. Hartstikke fijn!

Diaconale markt in de Bethlehemkerk in Hilversum
Op 3 februari waren we te gast in de Bethlehemkerk in Hilversum. 
Na afloop van de dienst organiseerde de Diaconie een 
informatiemarkt waar zes projecten hun activiteiten konden laten 
zien. We hebben met een leuke tafel veel enthousiaste mensen 
kunnen vertellen over de onze activiteiten. Ook liep de verkoop 
van de Filipijnse spulletjes erg goed, er is  voor € 106,55 verkocht. 
Het was een gezellige ochtend met een mooie opbrengst!

Maarten Loman en Bart van Wijk doen mee aan de City Pier City Run

Bart van Wijk en Maarten Loman hebben de 10km onder barre 
winterse omstandigheden afgelegd. Beide in een mooie 
eindtijd; Bart 46.47min. en Maarten in 50.05min. Goed gelopen 
jongens! De opbrengst is nog niet binnen. 



Projecten

3 april:  Sponsorloop Rennen voor Rijst op de Rozenbeekschool in Velserbroek
15 april:  Presentatie op de Da Costa school in Hilversum
15 mei:  Fancy Fair op de Da Costa school in Hilversum
oktober:  Bezoek aan de Filipijnen
29 december: Collecte in de Welkomkerk in Rockanje

Agenda activiteiten 

Heeft u zelf een goed idee voor een activiteit, dan horen we dat graag. Wilt u graag iets 
doen voor VeloVelo maar weet u niet zo goed wat, laat het ons weten! 
Mail ons op: contact@velovelo.info

Presentatie op de Rozenbeekschool in Velserbroek
Half maart is Linda bij de Rozenbeekschool op bezoek geweest. Met een fotopresentatie 
heeft ze de Velserbroekse leerlingen laten zien hoe de kinderen in Casat leven. Ze heeft 
ook verteld over de goede resultaten van het Voedselproject en de tekeningen uitgedeeld 
die de leerlingen uit Casat voor ze hebben gemaakt. De kinderen uit Velserbroek gaan 
weer hun best doen tijdens de sponsorloop Rennen voor Rijst. Het was een leuke ochtend!

BASISSCHOOL: Voedselproject
De nieuwe directrice heeft het Voedselproject goed overgenomen. 
Het is haar gelukt om met een vast budget maandelijks  alle 
inkopen te doen. Het schooljaar is net afgelopen, we hebben de 
meet- en schoolresultaten nog niet ontvangen, maar zijn hier wel 
erg benieuwd naar! Omdat het nu vakantie is, krijgen de kinderen 
geen maaltijd meer op school.

SCHOLING: Julius Ambatali
De thesis van Julius is helemaal goed gekeurd, zijn stage zit er 
bijna op en verloopt voorspoedig. Hij geeft aan dat hij bezig is om 
in Manila een baan te zoeken, hij kan dan bij zijn oom en tante 
logeren die in Manila wonen. Op 22 april zal hij zijn diploma 
ontvangen. Helaas kunnen wij hier niet bij zijn!

MEDISCH: Renelene Ferrer
Het gaat goed met de gezondheid van Renelene, de medicijnen doen goed hun werk. 

MEDISCH: Mabel Enero
Het gaat niet goed met Mabel, ze ziet er slecht uit, beweegt minder 
en ook de bult is  weer in grootte toegenomen. Dit zou kunnen 
betekenen dat de drain niet goed meer werkt. De ouders zijn wel in 
het ziekenhuis in Solano geweest met Mabel, deze artsen hebben 
geadviseerd om met Mabel terug te gaan naar het gespecialiseerde 
kinderziekenhuis PCMC in Manila. Cynthia heeft daar een afspraak 
gemaakt voor Mabel en zal zorgen dat ze met haar ouders richting 
Manila komt voor een check.
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Voor meer informatie over onze projecten, klik hier: http://www.velovelo.info/index.php/projecten

Voor meer informatie over Stichting VeloVelo, kunt u terecht op onze website of onze 
Facebookpagina:
www.velovelo.info of http://www.facebook.com/stichtingvelovelo.velovelofoundation

PERSONEN: Familie Miliare
De kinderen van Dante zijn elke schooldag op school geweest en 
Dante nam zijn jongste zoon mee naar zijn werk. Dit ging prima. De 
school waar hij werkte is zeer tevreden over de inzet en het werk 
van Dante. Omdat het nu zomervakantie is, heeft hij geen werk en 
geen inkomsten. In de eerste week van het nieuwe schooljaar, 
begin juni, zal duidelijk worden of Dante zijn baan op de school kan 
behouden. Dit is  afhankelijk van de PTA, de Parent Teachers 
Association. Zij zullen het salaris van Dante moeten gaan betalen. 

Website

Onze website wordt ge-upgrade naar een nieuwe versie. Hierdoor kan het voorkomen dat 
niet alle functies goed werken. Sitan van bedrijf Sitan Development is momenteel hard aan 
het werk om de site zo snel mogelijk weer helemaal goed te laten functioneren. Bedankt 
Sitan!

Kado Idee

Een aantal spulletjes  die we verkopen op onze website. Kijk op de website bij Kado Idee en 
koop een origineel verjaardagskadootje!

Tas (S) €10,- Set placemats (6) €15,- Sleutelhanger €3,50

Rotan Etui: €5,- Glaskraal: €15,-

Verjaardagskalender: €17,50
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