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Deze nieuwsbrief heeft iets langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. 
Toch hebben we zeker niet stil gezeten in de tussentijd, we brengen u graag op de hoogte 
van de gebeurtenissen en de plannen voor de komende tijd. 

In de vorige nieuwsbrief berichtten we u over de ongelofelijk grote schade aan de Filipijnen 
als gevolg van orkaan Hayan, die afgelopen november met windsnelheden van 365km/u 
over de eilanden raasde. Inmiddels is het land begonnen met de wederopbouw, maar de 
schade is nog altijd zichtbaar en een groot probleem. 

Het afgelopen jaar zijn we in contact gekomen met Rene en Anita van Doorn, zij zijn 
ambassadeurs van een project in de buurt van Manila en hebben plannen om een nieuw 
project te starten op een van de getroffen eilanden, Panay. We zullen tijdens onze reis  in 
oktober naar Panay afreizen en met eigen ogen zien hoe de bevolking aan de wederopbouw 
werkt en zullen we onze hulp inzetten waar nodig. 

We zien er naar uit om op 3 oktober af te reizen naar de Filipijnen, om iedereen weer te zien 
en de projecten waar nodig bij te sturen, af te ronden en op te starten.

Tijdens onze reis houden we u via onze Facebook pagina op de hoogte. Zodra we weer thuis 
zijn, volgt er een reisverslag.

Veel leesplezier!
Cynthia Binuya, Linda Selhorst & Marjolein van Wijk 

NIEUWS 

Stichting Dorpshuis  Het Terras werd opgeheven en doneerde €500,- aan Stichting 
VeloVelo. Hier zijn we erg blij mee, bedankt!

Stichting Dorpshuis Het Terras uit Santpoort doneert

4 jarig bestaan VeloVelo
Alweer 4 jaar geleden zaten we bij de notaris, inmiddels vele ervaringen en projecten rijker. 
We zijn trots op wat we allemaal bereikt hebben! We bedanken ook al onze trouwe 
sponsors en supporters voor de hulp, de donaties en het enthousiasme!

Website vertaald in het engels
Om onze buitenlandse contacten een beter beeld te geven waar VeloVelo precies voor 
staat en wat de projecten zijn, hebben we de website naar het engels laten vertalen. 
Britta Schumacher heeft dit voor ons gedaan. We zijn er enorm blij mee, bedankt Britta !

Lezing Crowdfunding
Op uitnodiging van administratiekantoor Hendriksen, hebben we een lezing over 
crowdfunding bijgewoond. Alle ins en outs werden besproken en toegelicht. Het was een 
leuke en interessante avond.



VERSLAG VAN ACTIVITEITEN

Kofferbakmarkt in Wijk aan Zee

Diner in de Welkomkerk in Rockanje

In het voorjaar zijn er weer spullen verkocht op de 
kofferbakmarkt in Wijk aan Zee. De dag begon met een paar 
buitjes, maar het klaarde op en het werd een mooie dag. De 
opbrengst was €148,35. 

Ook in 2014 hebben de leden van de Welkomkerk gezamenlijk 
gegeten. De opbrengst voor deelname aan deze avonden werd 
gedoneerd aan VeloVelo: € 733,-. 

PROJECTEN

Ook de afgelopen maanden hebben we regelmatig contact gehad met Cynthia. Ze hield ons 
op de hoogte van alle ontwikkelingen.

3 t/m 20 oktober: Reis naar de Filipijnen

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

Rozenbeekschool organiseert sponsorloop Rennen voor Rijst
In april deden alle leerlingen van de Rozenbeekschool uit 
Velserbroek weer mee aan de jaarlijkse sponsorloop. Ook dit jaar 
renden ze voor het Voedselproject. De kinderen hebben weer 
goed hun best gedaan en waren trots op het eindbedrag: € 2000,-. 

Buurtrommelmarkt Heemskerk
Op de buurtrommelmarkt in Heemskerk werden er spulletjes 
verkocht. Ook heeft Tineke Kleijn nog een prachtig interview 
gegeven voor de plaatselijke televisie en radio zender. De 
opbrengst was € 218,50. 

BASISSCHOOL Casat: ! VOEDSELPROJECT
De resultaten van het voedselproject zijn nog steeds goed, 
alle kinderen hebben nu een normaal lichaamsgewicht. De 
organisatie van het project verloopt wel moeizaam, omdat 
de leerkracht die het contact onderhield, is  overgeplaatst 
naar een andere school. Tijdens ons bezoek in oktober 
zullen we bepalen of we dit project in Casat voortzetten of het voedselproject op een andere 
school zullen starten.
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MEDISCH: ! MABEL ENERO

MEDISCH: ! RENELENE FERRER

In oktober 2013 kon Mabel nog geen steun nemen op haar 
rechterbeen en had ze hulp nodig om te kunnen staan. 
Inmiddels kan ze een minuut los staan! 
De dosis  van de medicijnen is  verhoogd, omdat Mabel 
gegroeid is. 

Met de gezondheid van Renelene gaat het niet goed. De 
scoliose is progressief, ze heeft veel pijn en moeite met 
ademhalen en eten. Op advies van de arts en van ons, moet 
ze naar een specialist in Manila. Tot op heden is hier door haar 
ouders geen actie op ondernomen.

JULIUS AMBATALI
Onze oud-student heeft laten weten dat hij een nieuwe baan 
heeft gevonden, dichterbij zijn familie. Hij woont niet meer in 
het drukke Manila, maar kan weer thuis wonen. Zo is  het 
makkelijker om zijn ouders financieel te ondersteunen. Goed 
van hem!

KADO IDEE

Zoekt u nog een leuk kadootje om iemand te verrassen met de feestdagen?
Kijk dan eens op onze website of er iets leuks bij zit! http://www.velovelo.info/index.php/kado-idee]

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!
http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744
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