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Hoewel de zomer nog niet echt in aantocht lijkt, zit de zomervakantie er voor de kinderen in 
Casat er alweer op! 

De leerlingen zijn op 5 juni begonnen met hun nieuwe schooljaar. De vakantie periode is  oa. 
gebruikt om een nieuwe deelnemerslijst te maken voor het Voedselproject. De 
verantwoordelijke leerkrachten zijn in de laatste vakantieweek op huisbezoek geweest bij de 
kinderen. Zij hebben alle kinderen gewogen en dit gewicht vergeleken met die van de laatste 
schoolweek. Ook is de financiële situatie van de ouders in kaart gebracht met behulp van de 
barangay captain (vergelijkbaar met een burgemeester).

De afgelopen weken is er door de school ook een aanvraag gedaan om de armste kinderen 
te ondersteunen met schoolspullen. U kunt verderop in de nieuwsbrief meer lezen over dit 
nieuwe project. 

Twee scholen, uit Velserbroek en Hilversum, hebben zich weer fantastisch ingezet om onze 
projecten voor een groot deel veilig te stellen. Natuurlijk hebben we ook onze trouwe groep 
donateurs waar we steeds op mogen rekenen! We zijn met iedere gift blij en we zijn ook 
ontzettend trots dat er zoveel mensen betrokken zijn bij VeloVelo. Bedankt hiervoor!

We wensen u een fijne zomer en als u op vakantie gaat een goede reis!

Linda Selhorst & Marjolein van Wijk 

Verslag van activiteiten

Sponsorloop Rennen voor Rijst
Op woensdag 3 apri l deden alle leerl ingen van de 
Rozenbeekschool uit Velserbroek mee aan de Sponsorloop 
Rennen voor Rijst. Ondanks de koude wind hebben de kinderen 
zich fantastisch ingezet voor het Voedselproject. Een paar 
weken later ontvingen we uit handen van de directeur een 
cheque met daarop het fantastische eindbedrag van € 4323,35. 
Met dit bedrag is de basisschool in Casat weer verzekerd van 
een jaar voedselproject. We bedanken het team van de 
Rozenbeekschool, alle sponsoren en natuurlijk alle leerlingen die 
zo hard voor dit geweldige bedrag gerend hebben, bedankt!

FancyFair DaCostaschool
Op woensdag 15 mei organiseerde de DaCostaschool uit 
Hilversum een Fancy Fair voor VeloVelo. Het team en de 
leerlingen hebben hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk 
zelfgemaakte spulletjes te verkopen. Er was een loterij met 
prachtige prijzen, een rommelmarkt, een mini kermis, een 
fotograaf, je kon schapen scheren, nagels lakken, naar de 
masseur en genieten van alle lekkere hapjes en drankjes. De 
Fancy Fair is zowel door ouders, leerlingen, leerkrachten en de 
buurtbewoners goed bezocht. Ook wij waren aanwezig met een stand vol met de Filipijnse 
spulletjes. Het was een geslaagde middag! We bedanken alle leerlingen en het team van de 
DaCostaschool voor een prima organisatie. De opbrengst van Fancy Fair is € 683,- en dat is 
helemaal TOP!



Projecten

8 september:  Kofferbakmarkt in Wijk aan Zee
13-28 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

BASISSCHOOL: Voedselproject
De resultaten van schooljaar 2012-2013 zijn wederom goed te 
noemen: Voor €18,- per schooldag konden er 67 kinderen meedoen 
aan het Voedselproject. Aan het einde van het schooljaar waren er 
geen kinderen meer met ondergewicht en heeft 95,5% een 
verbetering laten zien in de schoolprestaties. Prachtige resultaten 
dus! Voor het schooljaar 2013-2014 wachten we nog op een 
deelnemerslijst en de contracten met ouders. 

SCHOLING: Julius Ambatali
Julius is afgestudeerd en heeft zijn diploma mogen ontvangen. We zijn 
heel erg trots op hem! 
Hij is  momenteel bezig met solliciteren. We hopen dat hij snel een baan 
vindt die aansluit op zijn studie. Zo kan hij zijn familie weer ondersteunen 
en voor zichzelf een mooie toekomst opbouwen! De ondersteuning 
vanuit VeloVelo is gestopt op het moment dat Julius zijn diploma heeft 
behaald.

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

BASISSCHOOL: Schoolspullen
De school in Casat heeft een aanvraag ingediend voor een nieuw 
project: ondersteuning bij schoolspullen. 
De allerarmste kinderen van de school worden door VeloVelo 
ondersteunt: zij ontvangen schriften, potloden, een schaar, liniaal 
en een schooltas. Zo kunnen zij hun eigen aantekeningen maken 
en hoeven ze niet meer met 5 kinderen 1 boek te delen. Zo zullen 
hun schoolprestaties verbeteren. Op weg naar een zelfstandig en 
onafhankelijk leven!

NIEUW

Banner

We hebben nu ook de beschikking over een eigen 
VeloVelo banner! Emile van Krieken heeft deze voor 
ons ontworpen en geleverd, we zijn hier hartstikke blij 
mee! 
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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 Facebookpagina of onze 
website:
http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744 
of www.velovelo.info

PERSONEN: Familie Miliare
Dante en de kinderen hebben uitgezien naar de start van het 
nieuwe schooljaar. Want in de vakantie zijn de scholen dicht, heeft 
Dante geen werk en krijgen de kinderen geen maaltijd op school. 
Dante kan in ieder geval bij de opstart van het nieuwe schooljaar op 
de school werken, voor de periode daarna is nog niets duidelijk. De 
PTA zal waarschijnlijk zijn salaris niet betalen voor komend 
schooljaar, dus hij zal op zoek moeten naar ander werk. Onze 
contactpersoon in Casat, Norla, zal hem daarbij helpen.

Facebook

Het Facebook account van VeloVelo is  gemigreerd naar een ander account. VeloVelo is nu 
niet meer geregistreerd als persoon, maar als organisatie. U kunt hierdoor geen vrienden 
meer met ons worden. Wel kunt u onze nieuwe Facebook-pagina ‘liken’, dan blijft u op de 
hoogte van het nieuws van de projecten en activiteiten. 
Zoekt u op Facebook naar Stichting VeloVelo - VeloVelo Foundation of klik op onderstaande 
link 
http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744

Nieuwe kralen van byMirjam 

Van glaskunstenares byMirjam hebben wij weer een heleboel prachtige kralen ontvangen! 
We mogen deze verkopen en de opbrengst is  100% voor VeloVelo. Hartstikke bedankt 
Mirjam, we zijn er super blij mee!
Onderstaande kralen, en nog veel meer in de webshop, kunt u bestellen via onze website of 
Facebook pagina.

MEDISCH: Mabel Enero
Mabel is  in het gespecialiseerde kinderziekenhuis in Manila 
geweest. De artsen hebben haar onderzocht en de dokter denkt dat 
de terugval door een griepvariant is  veroorzaakt. Ze stelt wel voor 
om een nieuwe CT scan te maken van het hoofd. Omdat het maken 
van deze scan een stuk goedkoper is  in Bayombong (vlakbij Casat), 
hebben we besloten dit niet direct in Manila te laten doen. Dit zal 
komende tijd gebeuren.
Sinds een paar weken krijgt Mabel ook fysiotherapie en inmiddels 
kan ze haar hand wat beter bewegen en ook loopt ze een paar 
stukjes aan de hand. We zijn blij met de motorische vooruitgang en 
wachten vol spanning op de uitslag van de scan!
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