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Nog een paar dagen en dan vertrekken we voor de zevende keer naar de Filipijnen. We 
kijken er enorm naar uit om alle straatkinderen weer te zien en de projecten langs te gaan. 
Het zullen weer drukke weken worden als we er zijn, we zijn er helemaal klaar voor! 

De afgelopen maanden stonden bol van activiteiten die u in deze nieuwsbrief kunt lezen.  
Ook tijdens en na ons bezoek zullen er nog activiteiten in Nederland plaatsvinden. Een 
drukke periode, maar we zijn enorm blij met zoveel betrokken mensen om ons heen.  

Aanstaande vrijdag vliegen we naar Manila, waar we zaterdagavond laat aankomen. 
Zondagmiddag zullen we al naar het noorden reizen om maandag en dinsdag de projecten 
in Casat te bezoeken. Op woensdag reizen we terug en op donderdag hebben we een 
afspraak met de directrice van Kanlungan, de lokale organisatie waar we mee 
samenwerken en die zich inzet voor het welzijn van de vele straatkinderen in Manila.  
De dagen erna staan in het teken van de mogelijkheden bekijken van nieuwe projecten, we 
hopen dat we als we daar zijn direct iets nieuws kunnen opzetten. Verder gaan we 
natuurlijk met onze scholieren en studenten op stap en bezoeken we het Community 
Center in Tunasan. Genoeg te doen en te beleven dus! 

We houden u tijdens de reis via Facebook op de hoogte van onze belevenissen. Later volgt 
een reisverslag.  

Veel leesplezier! 

Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  
 

NIEUWS

Snuffelmarkt IJsselhallen Zwolle

Op 4 september stonden we op de snuffelmarkt in Zwolle. 
Het was de rustigste markt sinds tijden hebben we van horen 
zeggen en toch hebben we €109,90 opgehaald. Helemaal 
top toch!

Braderie Vergierdeweg Haarlem

Op 17 september stonden we op de braderie Vergierdeweg  
in Haarlem. Er zijn superveel spullen verkocht wat 
resulteerde in een fantastische opbrengst van €182,35. Veel 
dank aan het verkopende topteam!



Scholieren en studenten
Onze 8 scholieren zijn alweer druk aan het leren op school, eind oktober hebben ze een 
semesterbreak en zit de eerste helft van het schooljaar er al weer op voor ze.  

Tijdens ons bezoek zullen we met de scholieren en studenten praten en foto’s maken.  
Ook zullen we Julius bezoeken, hij is inmiddels afgestudeerd en we zijn benieuwd hoe het 
met hem gaat! 

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 vanaf €10,- per maand.  

Don’t be a chicken , run for chicken !

Dat is de slogan van een groep sportievelingen die 
meedoet aan de halve marathon van Amsterdam op 
zondag 16 oktober. Ze laten zich sponsoren door familie 
en vrienden en halen zo geld op voor het kippenproject.  
Een fantastisch initiatief ! Helpt u ook mee ? 
Doneren kan via hun pagina : http://
www.worldofcrowdfunding.com/run-chickens 

Rabobank Coöperatie weken 
VeloVelo is door de Rabobank Vaart en Vechtstreek 
geselecteerd om mee te doen aan de Rabobank Cooperatie 
weken, super ! 

Op 26 oktober valt bij de 20.000 leden van de Rabobank Vaart 
en Vechtstreek iets waardevols op de mat: de stemkaart. Met 
een unieke code op deze stemkaart kunnen de leden tussen  
26 oktober en 9 november inloggen in een online stemmodule 
en vijf stemmen uitbrengen. Het aantal stemmen op het goede 
doel bepaalt de hoogte van het bedrag.  

Meer stemmen = meer geld! 

We zullen de komende weken campagne voeren om VeloVelo onder de aandacht te brengen. 
Ook roepen we al onze vaste supporters die bankieren bij Rabobank Vaart en Vechtstreek op 
om op ons te stemmen. Dank u wel !

Maandagochtend collecte op OBS De Marsweijde in Hardenberg

Op 4 oktober waren we te gast op basisschool De 
Marsweijde in Hardenberg. We hebben aan de leerlingen en 
het team verteld over het leven in de Filipijnen en de 
projecten van VeloVelo. 
Elke maandag nemen de leerlingen "maandagmorgengeld" 
mee naar school om een goed doel te steunen. En de 
komende weken is dat VeloVelo! Superleuk, zijn we heel blij 
mee! 

PROJECTEN

Tijdens ons bezoek zullen we alle projecten bezoeken. Via Facebook zullen we u tijdens 
de reis op de hoogte houden, na afloop van de reis volgt een uitgebreid verslag en 
update!

http://www.worldofcrowdfunding.com/run-chickens
http://www.worldofcrowdfunding.com/run-chickens


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. 
Salamat ! Dank u wel !

AGENDA

De komende maanden staat er weer van alles op de planning : 

10 oktober t/m januari 2017   Maandagochtencollecte op OBS De MarsWeijde  
       in Hardenberg 
14 oktober t/m 31 oktober 2016   Reis naar Filipijnen - projecten bezoeken 
16 oktober 2016     Halve marathon Amsterdam  
       "don't be a chicken - run for chicken" 
26 oktober t/m 9 november 2016  Rabobank cooperatieweken : stem op VeloVelo ! 

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

Er is veel onrust op het community centre, er zijn onduidelijkheden over de personele 
bezetting. Het huidige personeel is enorm betrokken en capabel, alleen heeft Kanlangun 
problemen met het behouden van personeel omdat men bij een andere, geen NGO, 
organisatie twee keer zoveel kan verdienen. We zullen met de directrice in gesprek hoe het 
ervoor staat, waar VeloVelo wellicht in kan ondersteunen en brainstormen / helpen bij het 
zoeken naar oplossingen. 
 
Met de kinderen die naar Tunasan komen gaat het goed, ze krijgen elke dag te eten, kunnen 
er veilig douchen en slapen. Ze worden goed in de gaten gehouden door de sociaal werker en 
de huismoeder. We zijn benieuwd welke kinderen we allemaal nog herkennen! 


