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Hoewel het weer in Nederland nog niet echt zomers is, is het toch al bijna tijd voor de 
zomervakantie. Op de Filipijnen is het in mei en juni zomervakantie, de scholen zijn dan 
dicht. Onze scholieren en studenten hebben genoten van hun vrije tijd en zijn inmiddels met 
het nieuwe schooljaar gestart. 

De afgelopen maanden zijn we o.a. bezig geweest met het jaar- en financieel verslag wat 
op onze website te lezen is.  

Ook hebben we op de Koningsmarkt gestaan en zijn er tussen de buien door veel spulletjes 
verkocht. In augustus doen we de jaarmarkt in Santpoort aan en in september zullen we 
eens de grote overdekte markt in de IJsselhallen in Zwolle uitproberen.  

Een groep enthousiaste sporters gaat in oktober de halve marathon van Amsterdam lopen 
en laat zich sponsoren voor VeloVelo. Een superinitiatief, waarbij we graag ondersteunen in 
de voorbereiding. Houdt voor meer informatie over dit initiatief onze Facebook pagina in de 
gaten.  

Helaas kunnen we niet tijdens het evenement aanwezig zijn, omdat we dan in de Filipijnen 
zijn. Want in oktober gaan we weer! Dat is alweer de zevende keer dat we gaan. We kijken 
er nu al naar uit om iedereen weer te zien en de projecten te kunnen bezoeken.  

We wensen u een fijne zomer en als u op vakantie gaat een goede reis! 

Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  
 

NIEUWS

Schenken met belastingvoordeel
Weet u dat u met belastingvoordeel kan schenken aan VeloVelo? 
De belastingdienst betaalt flink mee aan uw schenking (tot 52%), zodat u uw gift zelfs zou 
kunnen verhogen zonder dat het u extra geld kost. U bent dan netto hetzelfde bedrag kwijt, 
maar VeloVelo houdt er voor haar projecten meer geld aan over. Geld dat VeloVelo kan 
besteden aan de kinderen die het zo hard nodig hebben. Kijk op onze website voor meer 
informatie hierover. 

Koningsmarkt Haarlem

Wel gaan, niet gaan? Lang bleef het twijfelachtig of we zouden gaan. De weersvoorspelling 
was niet best en ’s morgens vroeg regende het pijpenstelen. Maar toch gingen we ineens!  
Het was een bedrijvige dag, we waren druk met zeilen over de spullen leggen en er weer af 
te halen. En tussendoor flink aan het verkopen, want het bleef druk. Na een dag met regen 
en zonneschijn hebben we 180,- opgehaald. Prima resultaat ! 



KADO IDEE
Zoekt u nog een leuk kadootje om iemand te verrassen? 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 !

Scholieren en studenten

Cynthia heeft met alle scholieren en studenten gesproken, over hun resultaten, inzet en 
motivatie voor volgend schooljaar. Ook heeft ze met de ouders gesproken over hun 
motivatie om hun kind naar school te sturen ipv de straat op om ze te laten bedelen, of 
erger...  

We hebben op aanraden van Tunasan, het buurthuis waar de kinderen gemonitord worden, 
Cynthia, ons contactpersoon in Manila, besloten om te stoppen met de scholing van 
Jennifer. Ze wordt vaak thuis gehouden van school wat invloed heeft op haar resultaten die 
ook niet al te best waren. We hebben haar sponsor hierover geïnformeerd en zij vinden het 
jammer voor Jennifer, maar gunnen een ander kind ook een kans. Superfijn! We zijn nu op 
zoek naar een geschikte kandidaat. Zodra we weten wie het gaat worden, zullen we hem of 
haar voorstellen.  

De 8 overige scholieren en studenten hebben ook voor volgend schooljaar weer voldoende 
inzet en motivatie beloofd. Al hun sponsors blijven deze kinderen ook komend schooljaar 
weer steunen, veel dank hiervoor ! 

Lijkt het u ook leuk om een bijdrage te leveren aan het leven van een kind en wilt u zijn / 
haar scholing financieren ? Laat het ons weten, er zijn een heleboel jongens en meiden die 
wel willen leren maar hier geen mogelijkheid voor hebben.  
Het ondersteunen van een basisschool kind kan al van 10,- per maand.  

AGENDA

De komende maanden staat er weer van alles op de planning : 
5 augustus   Jaarmarkt Santpoort 
4 september   Rommelmarkt IJsselhallen Zwolle 
16 oktober  Marathon Amsterdam 
14 t/m 31 oktober Reis Filipijnen, bezoeken projecten 

Heeft u zelf een goed idee voor een evenement of wilt u ons helpen tijdens een 
evenement? Laat het ons weten, alle hulp is welkom!

Tunasan Community Centre
Het is een drukke boel op Tunasan, er zijn momenteel veel vrijwilligers uit Zweden die met 
de kinderen komen spelen, ze van alles leren en voor ze zorgen. Er is ook veel aanloop van 
nieuwe kinderen uit de buurt. Ook zij wonen langs de spoorlijn, op de vuilnisbelt of gewoon 
ergens op straat. We zien regelmatig vrolijke foto’s voorbij komen. We kunnen deze foto’s 
helaas niet altijd delen, vanwege de regels van Tunasan en Kanlungan die ze hebben 
opgesteld in het belang van deze groep kwetsbare kinderen.


