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We hebben er weer drukke maanden op zitten! In oktober zijn we ruim 2 weken op de 
Filipijnen geweest om de projecten te bezoeken. Het was super om iedereen weer te zien 
en te spreken. Met de projecten gaat het erg goed, hier zijn we enorm blij mee. 
Onze belevenissen kunt u lezen in ons reisverslag. Deze kunt u vinden op onze website 
onder het menu-item ‘Nieuws’ en dan ‘Reisverslag’.

De website is inmiddels voor een groot deel in het engels te lezen. Britta heeft ons hierbij 
geholpen, superbedankt! Nu kunnen ook onze buitenlandse vrienden en kennissen lezen 
waarvoor we ons zo inzetten. 

Terugkijkend op ons jubileumjaar kunnen we zeggen dat we het goed doen. Er zijn zoveel 
goede doelen, allemaal met hun eigen wil om een druppel op de gloeiende plaat te zijn. 
Onze focus ligt op de Filipijnen waar we met uw steun en hulp vele kleine druppeltjes 
kunnen zijn. 

We bedanken u voor uw steun aan VeloVelo en zo ook aan de straatkinderen van Manila. 
Ze hebben die steun zo enorm hard nodig en het is zo goed te zien dat onze hulp zo 
gewaardeerd wordt en goed uitpakt. We hopen dat we in 2016 ook weer op uw steun 
mogen rekenen.

We wensen u hele gezellige feestdagen en een fantastisch 2016 toe!

Linda Selhorst & Marjolein van Wijk 

NIEUWS

Student Jennifer is weer beter

Onze scholiere Jennifer is erg ziek geweest. Ze heeft Dengue gehad en 
ook een longontsteking. Hierdoor is ze erg verzwakt geraakt. Inmiddels 
gaat het met haar gezondheid weer beter en kan zij weer met plezier 
naar school.

Kerstmarkten Hardenberg en Santpoort

Zaterdag 12 en zondag 13 december stonden we met een kraam vol leuke spullen op de 
kerstmarkt. Zaterdag in een prachtig houten huisje in Hardenberg en zondag met een grote 
kraam in Santpoort. Beide dagen hebben we VeloVelo goed onder de aandacht kunnen 
brengen en ook de opbrengst is fantastisch €512,- !



Toiletgebouw in Agkawayan is klaar
Het nieuwe, multifunctionele, gebouw in Agkawayan is klaar! Het door ons gefinancierde 
toiletgebouw is , om kosten te besparen, vast gemaakt aan het grotere gebouw. Het ziet er 
allemaal super goed uit. Carmina heeft de logo’s van de sponsoren op de gevel geschilderd, 
gaaf ! 
We zijn blij dat de kinderen uit Agkawayan nu een toilet hebben en ze niet meer in de 
bosjes , met alle gevaren van dien, hun behoeften hoeven te doen.

FIJNE FEESTDAGEN EN BEDANKT VOOR UW STEUN AAN VELOVELO!

Goede doelengids
We staan vermeld in de Goede Doelen Gids van de gemeente 
Hardenberg en hebben zelf ook een exemplaar ontvangen. De 
gids is te verkrijgen bij diverse plaatsen in Hardenberg, zoals 
de bibliotheek, de notaris en het gemeentehuis. 

DAG 2015, WELKOM 2016 !

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
Wilt u Stichting VeloVelo ondersteunen in haar werkzaamheden, maak dan uw donatie over op 
bankrekeningnummer NL18RABO0153206187 ten name van Stichting VeloVelo. Dank u wel !


