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Naar aanleiding van onze eerste nieuwsbrief en een publicatie in het clubblad van IJsclub 
Haarlem, zijn er al vele donaties binnengekomen. Wij zijn hier erg blij mee en hebben dit 
geld al goed besteed. 

Sinterklaas is inmiddels  het land uit, maar is  Stichting VeloVelo niet vergeten. Naast een 
fantastisch gedicht heeft de Goedheiligman ook een bijdrage gedoneerd aan de 
Stichting, wat een verrassing! Het gedicht kunt u lezen op de site, het is prachtig! 

Nu de kersttijd en de jaarwisseling alweer voor de deur staan, zijn veel mensen bezig om 
de balans op te maken. Het begin van een nieuw jaar is altijd een mooi moment om even 
stil te staan bij de wisselingen die hebben plaatsgevonden. Voor ons heeft 2010 in het 

Uw hulp!

Linda Selhorst
Marjolein van Wijk

teken gestaan van de oprichting van Stichting VeloVelo en 
de eerste stappen naar projecten. Inmiddels  draaien de 
projecten en proberen wij nu de stap te maken naar het 
binden van onze donateurs aan de stichting en het 
verkrijgen van gelden. 

Mocht u nu twijfelen tussen de vele goede doelen die er 
zijn, Stichting VeloVelo kan uw hulp en betrokkenheid erg 
goed gebruiken! We zien uw reactie graag tegemoet.

We wensen u hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2011.

Een halve marathon lopen, koffie met appeltaart verkopen op de Koninginnemarkt, de Mont 
Ventoux beklimmen, de Alpen trotseren op een tandem, de 11 Stedentocht skeeleren of 
snert verkopen tijdens een strenge vorstperiode. Zomaar wat mooie voorbeelden van 
goede voornemens die we om ons heen horen. Wat is er nu mooier om uw goede 
voornemen te koppelen aan een goed doel? Door gedeelde inspanning, staan we samen 
sterk. Dat is precies de gedachte van Stichting VeloVelo! 

Wij zouden het leuk vinden als  u door uw inspanning de weg naar zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid voor iemand die het minder heeft, kan vergemakkelijken.

Een ander idee om Stichting VeloVelo te ondersteunen in haar werkzaamheden kan 
natuurlijk ook! Neem dan contact op: contact@velovelo.info

Wij zijn ook hartstikke blij met donaties:
U kunt uw (periodieke) donatie overmaken op ons bankrekeningnummer: 1532.06.187 
ten name van Stichting VeloVelo te Hardenberg.

Bedankt!
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Voor meer informatie over onze projecten, klik hier: http://www.velovelo.info/index.php/projecten

Projecten

De donateurs van Stichting VeloVelo steunen de volgende projecten:

2.  Reparatie Computer van de coördinator van het ‘45 days Chicken Raising Project’
Door middel van de donaties heeft Robert Ambatali, de coördinator van het project, zijn 
computer kunnen laten repareren. Op zondag 12 december is er via Skype met hem 
gesproken over de vorderingen van het project en heeft hij twee families aangewezen die 
gaan starten.

1.  45 days Chicken Raising Project
De familie Ambatali heeft inmiddels de eerste lichting kippen verkocht 
met een winst van 1500 pesos! Van dit geld hebben zij nieuwe 
kuikens gekocht en maken zich klaar voor een volgende serie. 
Van de binnengekomen donaties hebben we de families Enero en 
Pilotin van een startkapitaal kunnen voorzien. Zij zullen komende 
week starten. 

Een week na het verschijnen van de eerste nieuwsbrief, heeft Mabel 
af en toe een epileptische aanval gehad. Op advies van de arts  in 
Solano is  Mabel naar een groter ziekenhuis in Baguio gegaan. 
Samen met haar moeder, zus en contactpersoon Cheryl heeft zij 
daar een neuroloog bezocht. Er is een CT scan gemaakt en hieruit 
bleek dat de situatie een stuk ernstiger is dan iedereen dacht. Mabel 
heeft een waterhoofd, wat druk geeft op de hersenen en de 
epileptische aanvallen veroorzaakt. De bult op het voorhoofd is geen 
abces, maar wordt veroorzaakt door een ontbrekend stukje bot in het 

3.  Operatie van Mabel Enero

4.  Basisschool Casat & Middelbare School Casat
Beide directeuren zijn bezig een inventarisatie te maken van de kinderen die onze hulp 
goed kunnen gebruiken. Binnenkort verschijnt de projectomschrijving op de website. 

Kado idee!

voorhoofd waardoor de hersenen naar buiten komen. 
De neurochirurg heeft 2 operaties voorgesteld;  de eerste is het plaatsen van een drain om 
het vocht uit de hersenen af te voeren. Tijdens de tweede operatie zal de chirurg het 
voorhoofd gaan sluiten en het hersenweefsel verwijderen. 
Deze operaties kosten samen rond de € 4.000,-. Het uitvoeren van de operaties  is 
noodzakelijk, want de toenemende druk in haar hoofd kan in de toekomst voor 
onherstelbare schade zorgen. Cheryl heeft de consequenties met de ouders van Mabel 
doorgesproken. De ouders zullen binnenkort een beslissing nemen of zij Mabel willen 
laten opereren. We houden u op de hoogte.

Filipijnse sleutelhanger: € 2,50

Shopping bag groot: € 15,-
Shopping bag klein: € 10-

Portemonnee groot: € 3,00
Portemonnee klein: € 2,00

Kijk voor meer Filipijnse 
spulletjes op onze website:
www.velovelo.info
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