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Hier is het voorjaar, hoewel het echte lenteweer nog even op zich laat wachten. Op de 
Filipijnen is het nu het ‘hete seizoen’, de temperaturen zijn hoog en er is weinig wind. 
Toch is ook het orkaanseizoen alweer begonnen, de supertyphoon die de eilanden van 
Micronesie heeft geraakt, komt nu recht op de Filipijnen af. De kranten staan er bol van, 
gevreesd wordt dat het grootste eiland, Luzon, hard getroffen zal worden. We hopen er het 
beste van.

Waar de kranten ook bol van staan op de Filipijnen heeft alles te maken met de ‘Holy Week’, 
de dagen voor Pasen. Pasen is de belangrijkste gebeurtenis in het jaar en wordt groter 
‘gevierd’ dan Kerst. De meeste Filipino’s  zijn vrij en brengen hun dagen door met hun 
families. Het openbare leven ligt vrijwel stil, bedrijven, scholen, winkels en restaurants zijn 
dicht. U kent misschien wel de beelden uit de Filipijnen dat mannen zich, geheel vrijwillig, 
aan een houten kruis laten spijkeren. Dit is geen spel of toneel, dit gebeurt echt, met echte 
spijkers  die door handen en voeten worden geslagen. Er zijn mannen die dit al voor de 29ste 
keer ondergaan...

In deze nieuwsbrief een update van alle activiteiten en projecten. Ook stellen we 11 kinderen 
aan u voor, die heel graag naar school willen, maar waarvan de ouders dit niet kunnen 
betalen. We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen. Dank u wel!

Fijne Paasdagen,
Cynthia Binuya, Linda Selhorst & Marjolein van Wijk 

NIEUWS

Fotoʼs in kinderfysiotherapiepraktijk Zwolle

Rozenbeekschool bedankt!

In de wachtkamer van kinderfysiotherapiepraktijk De Regge in 
Zwolle hangen onze flyer en een paar van onze mooiste foto's 
te schitteren! 

De Rozenbeekschool uit Velserbroek heeft 4 jaar lang de opbrengsten van hun sponsorloop 
gedoneerd aan VeloVelo voor het voedselproject. Na 4 jaar gaan zij andere goede doelen 
helpen. We bedanken de Rozenbeekschool voor hun jarenlange steun!

OPROEP

We zijn op zoek naar een nieuwe sponsor die het voedselproject voor 
de straatkinderen in Manila wil ondersteunen. 
Wie weet er een school of bedrijf waar we mee kunnen 
samenwerken?
We komen graag op school of het bedrijf om te vertellen en te laten 
zien, hoe het leven op de Filipijnen, en van een straatkind in het 
bijzonder, eruit ziet.



MEDISCH: " " MABEL 

Hoewel Mabel halfzijdig verlamd is, kan ze heel goed zitten. Kortdurend 
losstaan lukt ook. Lopen aan de hand is (nog) niet mogelijk. Om het voor 
haar ouders en zus makkelijker te maken om Mabel mee te nemen als 
zij naar hun werk gaan (rijstplukken voor 1,- per dag), hebben zij een 
aanvraag gedaan voor een rolstoel. De aanvraag werd goedgekeurd en 
via Facebook is er snel een sponsor gevonden, heel fijn!

TUNASAN COMMUNITY CENTRE: " WATERFILTER

PROJECTEN

De waterfilter bij het Community Centre Tunasan wordt goed gebruikt : 
de staff en kinderen drinken elke dag schoon water. Het filter is inmiddels 
vol en vervangen door een nieuwe.

TUNASAN COMMUNITY CENTRE: " TAFELS EN KRUKJES
De nieuwe tafels en krukjes worden veelvuldig gebruikt: tijdens de 
eetmomenten, huiswerk maken, spelletjes doen, knutselen en voor 
gesprekken met de sociaal werkers. Goed te zien dat er zo goed 
gebruik van gemaakt wordt!

BASISSCHOOL AGKAWAYAN: " " TOILETGEBOUW

Toen supertyphoon Yolanda (eind 2013) over de Filipijnen 
raasde, werd de basisschool Agkawayan volledig verwoest. De 
regering heeft de nieuwbouw van 4 klaslokalen voor haar 
rekening genomen. Dit is beperkt tot klaslokalen. 
Er zijn geen sanitaire voorzieningen zoals  toiletten en 
wasbakken. De kinderen en leraren doen hun behoeftes  nu in de 
natuur, met alle mogelijke gevaren van dien op een bergtop met 
steile afgronden en vaak een harde wind. 
De school heeft een aanvraag gedaan voor het financieren van 
de bouw van een toiletgebouw, waarin een aparte wc is  voor 
jongens en meisjes. Met tevens de mogelijkheid van het plaatsen 
van een wasbak, voor het wassen van de handen en het kunnen 
poetsen van de tanden. We hebben een aanvraag voor 
sponsoring ingediend bij Stichting Talent. 

TUNASAN COMMUNITY CENTRE: " VOEDSELPROJECT

Vanaf januari 2015 ondersteunen we het Voedselproject bij Tunasan. 
Door onze hulp krijgen zo'n 60 straatkinderen elke dag een gezonde, en 
vaak enige!, maaltijd. Door het verstrekken van deze maaltijd komen de 
kinderen naar het centrum, waardoor er beter en meer zicht is op de 
ontwikkeling van de kinderen. De sociaal werkers kunnen zo sneller 
ingrijpen als er hulp nodig is. Een win-win situatie!

We zoeken nog een sponsor om dit project te kunnen voortzetten.



SCHOLING
Veertien kinderen hebben een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning bij hun 
scholing. We hebben elf van de veertien aanvragen goedgekeurd. Er is gekeken naar 
motivatie, woon- en familieomstandigheden en schoolprestaties. 
Alle kinderen leven ver onder de armoedegrens, alleen onderwijs biedt zicht op een betere 
toekomst. 
Onderstaande kinderen willen we ondersteunen. Helpt u ons mee?

Kosten voor het ondersteunen van een :
Basisschool leerling : € 10,- per maand

Middelbare scholier:  € 15,- per maand
College student:        € 35,- per maand

Darrel, 10 jaar
groep 5 

basisschool

Hernalou, 9 jaar
groep 6

basisschool

Jennifer, 11 jaar
groep 7

basisschool

Jessica, 15 jaar
3e jaar 

High School

Jonel, 12 jaar
1e klas 

High School

Marc, 16 jaar
1e jaar College

Engineer

Mary Shyraine, 15 jaar
 4e jaar 

 High School

Riza , 16 jaar
3e jaar

High School

Rolando, 17 jaar
1e jaar College
Accountancy

Vincent, 13 jaar
1e klas 

High School

Ivy, 16 jaar
1e jaar College

Business Administration

Wilt u meer weten over de kinderen, waarom ze naar school gaan, wat ze willen worden en 
hoe ze leven, kijk dan op onze site :
http://www.velovelo.info/index.php/nl/projecten/scholing

Heeft u interesse om een van deze kinderen te ondersteunen? Laat het ons weten!
Per mail : contact@velovelo.info of per telefoon: 06-10909290 (Marjolein) of 06-18164111 
(Linda). Namens alle kinderen : Salamat! Bedankt !
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