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Er liggen weer enerverende maanden achter ons. Ons bezoek van ruim 2 weken aan de 
Filipijnen was er een vol met heftige indrukken, verhalen en nieuwe contacten. Het was een 
pittig bezoek, waar we nog lang van moesten bijkomen. En nu nog blikken we vaak terug, 
het was absoluut ons meest indrukwekkende bezoek tot nu toe. Ons reisverslag vindt u op 
onze website onder menu item ‘Nieuws’. 

En precies een jaar na de alles verwoestende supertyphoon Hayan, raasde er weer een 
supertyphoon op hetzelfde rampgebied af. Gelukkig zwakte de supertyphoon af naar een 
‘normale’ typhoon, maar het gebied werd weer hard geraakt. Wederom enorm veel schade, 
maar de mensen waren nu tijdig gewaarschuwd en zijn er minder doden gevallen. Gelukkig.

In de regio Haarlem is  iedereen inmiddels druk met de acties rondom het Glazen Huis van 
3FM. Goed om te zien dat er, naast de feestsfeer op de Grote Markt, ook zoveel bereidheid 
is tot het doneren van geld voor anderen die het minder getroffen hebben dan wij. 
Dit merken wij ook aan de donaties en de hulp bij activiteiten van al onze vrijwilligers, 
belangstellenden en donateurs. Echt hartverwarmend! We zijn enorm blij met jullie en we 
wensen jullie dan ook :

Hele fijne kerstdagen, een gezellig Oud en Nieuw en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Cynthia Binuya, Linda Selhorst & Marjolein van Wijk 

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN

Vers en Brocante markt in Beverwijk

Kerstmarkt in Santpoort noord

Op 6 december stonden we met 2 kramen op deze markt in 
Beverwijk. De dag begon rustig, maar vanaf het middaguur 
was het continu druk bij onze kraam. We hadden een topplek 
aan het begin van de markt!

Op de jaarlijkse kerstmarkt hebben we, naast kerstspulletjes, ook 
de Filipijnse spullen verkocht. Ondanks de koude en harde wind, 
hebben we ook hier een topdag gehad! Allemaal enthousiaste 
mensen en een mooie opbrengst. 

PROJECTEN

Tijdens ons  bezoek in oktober hebben we het Voedselproject in Casat afgerond, de 
resultaten waren enorm goed. Geen enkele leerling is nog ondervoed, ook niet na een 
lange zomervakantie! Naar aanleiding van deze resultaten en de komst van een nieuwe 
schooldirecteur die er duidelijk met een andere scepter zwaait, hebben we besloten na 3 
jaar onze steun aan de school in Casat te stoppen. We kijken terug op 3 prachtige jaren!

BASISSCHOOL Casat: ! VOEDSELPROJECT afgerond



MEDISCH: ! MABEL en RENELENE
Met de gezondheid van beide meisjes gaat het 
wisselend. Ze zijn vaak ziek en verzwakken dan weer. 
Met behulp van medicatie en extra vitamines komen 
ze er weer boven op. We blijven ze steunen.

NIEUWE SAMENWERKING KANLUNGAN SA ER-MA
Tijdens ons bezoek hebben we kennis gemaakt met de organisatie Kanlungan sa Er-Ma.
Kanlungan sa Er-Ma zet zich in en rond Manila in voor straatkinderen en kinderen die te 
maken hebben met verwaarlozing, misbruik en mishandeling. Ze bieden oa. kort- en 
langdurige opvang, begeleiding, traumaverwerking, scholing, voeding. Kanlungan wordt niet 
door de staat gefinancieerd en is volledig afhankelijk van giften en donaties. 

Tunasan Community Centre
Het Tunasan Community Centre is gevestigd in de wijk Tunasan en onderdeel van 
Kanlungan. Het centrum ligt direct aan de straat en is  open van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat. Kinderen uit de wijk komen uit zeer arme gezinnen, sommige zijn wees en 
wonen bij familieleden. De kinderen komen altijd uit gezinnen waar weinig tot geen geld is. In 
het Tunasan Community Centre krijgen de kinderen oa. eten, aandacht, liefde, 
huiswerkbegeleiding, mental coaching en kunnen ze ook gewoon spelen, tv kijken. Echt kind 
zijn. De begeleiding wordt gedaan door twee sociaal werkers, een 'huismoeder' en 
vrijwilligers.

We hebben hier al diverse materialen gesponsord : een nieuw waterfilter systeem, nieuwe 
tafels en krukjes en een nieuw koelkast!

Vanaf januari 2015 zetten we het Voedselproject voort bij 
Tunasan, met onze hulp krijgen zo’n 60 straatkinderen elke 
dag een gezonde, en vaak hun enige!, maaltijd. Door het 
vestrekken van de maaltijd, komen de kinderen naar het 
centrum. Hier leren ze ‘skills  for life’. Ontzettend belangrijk 
voor het harde leven in Manila!

Vanaf schooljaar 2015-2016 (start in juni 2015) willen we 
een aantal straatkinderen met talent om te leren, gaan 
ondersteunen in hun scholing. Met een diploma op zak, 
kunnen ze zichzelf en ook hun families een iets beter 
leven geven: een steviger dak, stenen muren, voedsel. 
Absoluut onmisbaar voor het leven op de Filipijnen. 



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

Ook in 2015 staan we 

SAMEN STERK

Bedankt voor uw hulp!
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