
Nieuwsbrief Stichting VeloVelo
Nummer 12
Oktober 2013

De zomer is voorbij, de herfst heeft zijn intrede gedaan! Afgelopen maanden zijn er een 
aantal activiteiten geweest rondom de stichting, we brengen u door middel van deze 
nieuwsbrief weer op de hoogte.

In de afgelopen weken hebben we ons vooral bezig gehouden met de voorbereidingen op de 
komende reis. We zullen van 13 tot en met 29 oktober in de Filipijnen zijn om de projecten te 
bezoeken. Ook hebben we een afspraak kunnen maken op de Nederlandse Ambassade in 
Manila, we zijn benieuwd of zij nog iets voor ons kunnen betekenen. 
We zullen de projecten van Stichting Kalinga gaan bezoeken. Dit is een Nederlandse 
stichting die zich richt op het doorbreken van de armoedecirkel van de kinderen die op de 
Payatas-vuilnisbelt wonen, werken en leven. 
We hebben al een afspraak gemaakt met de duitse Astrid, zij is directrice van de Duitse 
school in Manila. We hebben haar 2 jaar geleden op het Filipijnse eiland Bohol leren kennen. 
Wie weet rollen hier ook nog mogelijkheden uit voor sponsoractivitteiten of iets dergelijks.

Het wordt dus vooral een reis van ontdekken waar er nieuwe kansen liggen. De projecten in 
Casat lopen goed, we zouden dit graag willen uitbreiden in of rondom Manila. We zijn erg 
benieuwd en hebben er zin in! We zullen u tijdens onze reis  via Facebook op de hoogte 
houden. Na de reis volgt ons reisverslag per mail. 

Veel leesplezier!

Linda Selhorst & Marjolein van Wijk 

Verslag van activiteiten

Fysiotherapie Hart van Heemskerk 25 jaar

Praktijk voor Fysiotherapie Hart van Heemskerk bestond in 
september 25 jaar en vierde dit met een aantal activiteiten. 
Een aantal werknemers  heeft spulletjes  verkocht op de 
kofferbakmarkt in Wijk aan Zee op 8 september. Van 9 tot en met 
13 september werden alle patienten (van zowel locatie 
Heemskerk als  locatie IJmuiden) getrakteerd en ontvingen zij 
een flyer over VeloVelo.
Op vrijdag 13 september werd er een borrel georganiseerd voor 
alle verwijzers  van de praktijk. In plaats van een kado is 
gevraagd een donatie te doen aan VeloVelo. Hartstikke leuk dat 
VeloVelo mee mocht delen in de feestvreugde! De totale 
opbrengst van de kofferbakmarkt en de donaties is € 1000,-. 
Echt helemaal geweldig, dank aan een ieder die hieraan heeft 
bijgedragen, super!

3 jarig jubileum Stichting VeloVelo !
Op 25 augustus bestond VeloVelo alweer 3 jaar! We hebben dit 
gevierd met een weekendje in Bergen aan Zee. We hebben veel 
gebrainstormd over nieuwe ideeen en plannen gemaakt voor de 
toekomst. Het was een superweekend. We zijn erg trots op alles 
wat we al bereikt hebben en gaan zeker nog door! 



13 oktober:  Kofferbakmarkt in Wijk aan Zee
13 t/m 29 oktober: Bezoek aan de Filipijnen
3 november:  Collecte in de Bethlehemkerk in Hilversum
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

Nieuws

Donatie van een hotelovernachting

Nog een keer naar de kofferbakmarkt in Wijk aan Zee

Zoals jullie weten proberen we de overheadkosten tot een 
minimum te beperken en betalen we de reis, hotels etc. allemaal 
zelf. Omdat Bart dit zo goed vindt, heeft hij ons een 
hotelovernachting in Manila gesponsord, hartstikke leuk en 
bedankt! 

Vanwege de slechte weersvoorspellingen hebben niet alle 
collega’s op de kofferbakmarkt van 8 september gestaan.  Er is 
besloten om op zondag 13 oktober weer naar de kofferbakmarkt 
te gaan. Succes met de verkoop! 

 Facebook en Website

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kunt u zowel onze Facebookpagina als de 
website (www.velovelo.info) in de gaten houden.

We vinden het leuk als  u onze berichten op Facebook ‘liked’ en/of deelt, zo brengt u uw 
Facebook vrienden ook op de hoogte van onze activiteiten. 
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