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Het eerste deel van het kalenderjaar is het altijd relatief rustig qua nieuws en activiteiten. 
Op de Filipijnen draaien de projecten gestaag door. In april en mei genieten de kinderen 
van hun zomervakantie.  

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het jaarverslag 2016 en het werven 
van nieuwe sponsors voor verschillende projecten.  

Ook is student Rolando afgestudeerd in accountancy. We zijn heel erg trots op hem!  
Hij heeft het super gedaan, verderop in de nieuwsbrief leest u zijn dankwoord. 
Na Julius, is Rolando de tweede student die met ondersteuning van VeloVelo zijn 
diploma in ontvangst heeft kunnen nemen. Gaaf he! 

In deze nieuwsbrief praten we u onder andere bij over de projecten en stellen we nieuwe 
scholieren aan u voor. Een aantal van hen zoekt nog een sponsor. Wie weet iets voor u, 
uw gezin, vriendengroep of sportteam? 

De contacten met de Filipijnen verlopen goed, maar langzaam.  
Zaterdag 15 oktober zullen we weer naar de Filipijnen vertrekken om alle projecten te 
bezoeken, we kijken er weer naar uit! 

We wensen u een goede zomer toe. 

Veel leesplezier! 
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  
 

NIEUWS

Snuffelmarkt IJmuiden

CBS De MarsWeijde doneert maandagmorgengeld

Wereldgebedsdag

Op 4 maart stonden we op de markt in sporthal IJmuiden Oost in 
IJmuiden. Het was een drukke dag met veel aanloop bij onze 
kraam. We hebben weer veel verkocht, € 186,25! Het geld wordt 
gebruikt voor de medicijnen van Mabel. 

In maart waren we te gast op CBS De MarsWeijde in 
Hardenberg. Ze hebben oktober t/m januari hun 
maandagmorgengeld gespaard voor VeloVelo. We kregen een 
cheque van € 745,20 overhandigd. Super bedankt allemaal ! 
De opbrengst wordt gebruikt voor het voedselproject. 

Vrijdag 3 maart was het Wereldgebedsdag en dit jaar staan de 
Filipijnen centraal. VeloVelo is een van de 3 goede doelen die dit 
jaar gesteund worden. We waren aanwezig in de 
Stephanuskapel in Hardenberg om de activiteiten van VeloVelo 
toe te lichten. 



Tunasan Community Centre - Voedselproject
Het voedselproject loopt nog steeds goed. Huismoeder Mel is ’s 
morgens al vroeg op de markt om boodschappen te doen. Ze is 
de rest van de ochtend bezig met koken. Er komen zo’n 100 
straatkinderen per dag eten bij Tusanan. Fijn dat de kinderen 
hier terecht kunnen voor voedsel en dat VeloVelo een stukje kan 
bijdragen!

PROJECTEN

Mabel Enero
Met de gezondheid van Mabel gaat het redelijk. De epilepsie 
blijft middels medicijnen onder controle en de drain in haar 
hoofd werkt nog goed. Ze kan inmiddels goed zelfstandig zitten. 
De familie is zeer gelukkig dat ze nog steeds bij hen is. 
Mabel is laatst zelfs mee geweest naar de school van haar zus. 
In een tricycle! Wow, echt te gek voor haar.  

Girls Home
In Girls Home, een huis waar misbruikte, mishandelde 
en/of verwaarloosde meisjes worden opgevangen, zijn 
een aantal zaken veranderd. Maatschappelijk werker 
Jane heeft ontslag genomen en Jazmin neemt haar 
taken over. We hebben haar gesproken, ze is vol goede 
moed om er te zijn voor de meiden die het zo hard 
nodig hebben. Fijn! Ook is er een grote sponsor 
gevonden die Girls Home gaat opknappen. Dat is 
supergoed nieuws, want het huis is enorm vervallen en 
kan deze boost heel goed gebruiken. We zijn blij voor de staf en de meiden!

Koningsmarkt
Donderdag 27 apri l was het Koningsdag! De 
weersvoorspelling voorspelde veel regen, kou maar ook 
zon. Toen we opstonden om 5.30u regende het 
inderdaad, maar vanaf 6uur is het de hele dag, op een 
paar spetters na, droog geweest. Wat een superweer! 
Het was de hele dag erg druk aan onze kraam, het was 
een fantastische dag! We hebben een recordbedrag 
binnengehaald € 518,70. Echt geweldig, veel dank aan 
alle kopers en gulle gevers. En natuurlijk ook aan 
iedereen die spullen heeft ingeleverd en aan ons super 
fantastische verkoopteam! De opbrengst wordt gebruikt voor Mabel. 

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. KLIK HIER voor 
meer informatie en voorbeelden.

Belastingvoordeel

http://velovelo.info/index.php/nl/donatie/anbi-belastingaftrekbaar
http://velovelo.info/index.php/nl/donatie/anbi-belastingaftrekbaar


Sari Sari store

Het winkeltje van Elisabeth loopt als een speer! Ze heeft veel 
klanten en heeft het assortiment al uit kunnen breiden. Van de 
eerste opbrengsten hebben ze aanbouw aan het huis kunnen 
maken, zodat hun oudste dochter Ivy een eigen kamer heeft. 
Elisabeth werkt ook niet meer op het land, wat erg ongezond is. De 
winkel levert voldoende inkomsten op om het werk op het land te 
stoppen. Fijn voor haar en haar gezin!

Studenten
Darrel - basisschool
Met Darrel gaat het niet zo goed. Hij is uit zijn huis langs de spoorlijn 
gezet. Samen met oma en broertje CJ hebben ze een tijdje langs de 
straat geleefd, met hun spullen in plastic tassen. De situatie van zijn 
vader in de gevangenis is ook uitzichtloos, er is geen enkele kans op een 
eerlijk proces omdat er geen geld is. Darrel doet het ondanks alles 
redelijk goed op school. De vaste sponsor van Darrel heeft toegezegd 
om hem nog een jaar te ondersteunen, heel fijn!

Hernalou - basisschool

Hernalou werd het afgelopen schooljaar steeds vaker thuis gehouden. Hij moest zijn 
ouders en broer helpen met het sorteren van afval op de vuilnisbelt. Ook kwamen zijn 
ouders niet naar de maandelijkse bijeenkomsten met Jess, de projectcoordinator. In 
overleg met Jess heeft VeloVelo besloten te stoppen met de ondersteuning van Hernalou. 

Naai opleiding Mary Ann Enero

Mary Ann Enero woont in Casat. Ze heeft na het afronden van de basisschool, vooral voor 
haar gehandicapte zusje Mabel gezorgd.  
Naast het zorgen voor Mabel, wil Mary Ann ook geld verdienen, zodat ze haar steentje kan 
bijdragen aan het inkomen van het gezin.  
Mary Ann volgt met steun van VeloVelo een opleiding tot naaister. 

Mary Ann vraagt wie haar kan helpen aan een naaimachine zodat zij van huis uit kan 
werken en tegelijkertijd voor Mabel kan zorgen? Een naaimachine kost € 160,-. Ze is blij 
met iedere donatie om haar droom te kunnen verwezenlijken. Salamat, namens Mary Ann! 



Gia - junior high school
Gia is 16 jaar en gaat naar grade 10. Ze is het nichtje van Rochel. 
Ze leeft met haar familie op de vuilnisbelt van Cataquiz, hun huisje is 
vervallen en heeft geen elektriciteit. Haar ouders zijn beide 
scharrelaars en zoeken naar voedsel tussen afval. Ook zoeken ze 
naar bruikbare spullen of plastic om te kunnen verkopen.  Soms helpt 
Gia haar ouders om spullen te zoeken, zodat er meer inkomen is. 
Gia is een enorm positief meisje en wil middels scholing haar 
levensstandaard verbeteren. Ze wil graag lerares worden. Ook wil ze 
haar familie helpen en gelooft dat onderwijs haar sleutel tot succes 
is.  

NIEUW! 

Gia zoekt nog een sponsor! Voor € 20,- per maand helpt u haar naar school te gaan en 
aan een betere toekomst te werken voor haar en haar familie. Leuk om bijvoorbeeld 
samen met een vriend of vriendin te doen!

Arjun - basisschool NIEUW! 
Arjun is een van onze nieuwe scholieren. Hij is 9 jaar en gaat naar grade 4 
(in NL groep 6). Zijn vader heet Angelito, is 47 jaar en bouwvakker. Hij 
verdient 400 pesos per dag (omgerekend € 7,-). Helaas is er niet elke dag 
werk. Zijn moeder heet Desiree en zorgt thuis voor Arjun en 3 jongere 
broers en zussen. Arjun is de oudste zoon. Arjun is gek op muziek en zijn 
favoriete lessen op school zijn rekenen en Filipijns.  
Er is al sponsor gevonden die Arjun wil ondersteunen in de schoolkosten, 
super ! 

Iori John - basisschool
Iori John is een straatkind uit Manila. Hij is 10 jaar oud en gaat naar grade 
5 (in NL groep 7). Zijn vader heet Owen Ray Aurellano, hij is 35 jaar en 
bouwvakker. Hij verdient 400pesos per dag als hij werk kan vinden, dit is 
niet elke dag helaas. De moeder van Iori John heeft het gezin in de steek 
gelaten. Iori John woont met 3 broertjes/zusjes bij oma. Hij is de oudste 
binnen het gezin.  
Hij is erg verlegen, maar focust goed op zijn schoolwerk. Zijn favoriete 
lessen zijn rekenen en wetenschap.  
Er is een sponsor gevonden die de schoolkosten van Iori John wil 
sponsoren, top! 

NIEUW! 

Rochel - junior high school

Rochel is 15 jaar en gaat naar grade 7 (brugklas in NL). 
Ze woont met haar familie op de vuilnisbelt van Cataquiz. Het huis is 
vervallen en te klein om de hele familie in te herbergen. Maar ze 
hebben geen keuze, want er is geen geld voor een groter huisje en 
maken er het beste van. Haar ouders en twee broers zijn scharrelaars 
en op zoek naar voedsel tussen het vuilnis. Ook zoeken ze naar 
bruikbare spullen en/of plastic om te verkopen.  
Hun dagelijkse prioriteit is minstens 1 maaltijd per dag bij elkaar 
scharrelen om te kunnen overleven. De familie heeft hoop op een 
betere toekomst. Ze geloven in waardigheid en recht op een beter leven.  
Rochell is een verlegen meisje. Ze is erg ijverig op school. Ze wil graag kok worden. 
Daarom is zij degene die thuis kookt, als er eten beschikbaar is. Haar droom is om in een 
luxe hotel te werken als ze klaar is met school. 

NIEUW! 

Rochel zoekt nog een sponsor! Voor € 20,- per maand helpt u haar naar school te 
gaan en aan een betere toekomst te werken voor haar en haar familie. Leuk om 
bijvoorbeeld samen met uw gezin te doen!



Mary Shyraine, Riza, Jessica, Jonel & Vincent - high school
Deze groep studenten gaat ‘still going strong’. Ze gaan, ondanks hun onzekere bestaan op 
straat, langs het spoor of vuilnisbelt, naar school, op stap met hun vrienden en halen 
redelijk tot goede cijfers op school. Ze zijn alle vijf actief in het buurthuis Tunasan 
Community Centre, waar ze komen om huiswerk te maken en hun vrienden te ontmoeten. 
Maar zeker ook om Jess en Mel te helpen met het begeleiden van de jongere 
straatkinderen. Ze zijn actief bij activiteiten als zang, dans en huiswerk begeleiding. Al hun 
sponsors hebben toegezegd ze ook volgend schooljaar weer te ondersteunen, fantastisch!  

Emyrie - College
Emyrie woont in Casat, een bergdorp in het noorden van de 
Filipijnen. Ze woont bij haar oma, omdat ze het thuis te druk vindt 
en ze dan niet goed kan studeren.  
De moeder van Emyrie is pedicure, maar kan niet meer werken na 
een ongeluk. Haar vader werkt in de rijstvelden. Als Emyrie niet 
naar school gaat, werkt ze in een restaurant als serveerster.  
Als ze klaar is met haar studie, wil ze werken binnen het hotel- en 
restaurant management. Ze heeft High School met uitstekende 
resultaten afgesloten en is klaar voor College!  

Emyrie zoekt nog een sponsor! Voor € 50,- per maand helpt u haar naar school te 
gaan en aan een betere toekomst te werken voor haar en haar familie. Leuk om 
bijvoorbeeld samen met collega’s of sportteam te doen!

NIEUW! 

Ivy - College
Ivy is het derde kind in een gezin wat bestaat uit oma, vader, 
moeder, broer, broertje en zusje. Haar oudste broer is gehandicapt 
geboren en inmiddels overleden aan de complicaties 
hiervan. Haar broer Julius is 2 jaar geleden afgestudeerd, met 
financiële hulp van VeloVelo.  
Ivy woont in Casat, op zo'n 10 uur rijden van Manila. 
Ivy studeert Business Administration aan de Nueva Viscaja State 
University.  
Ivy is een harde werker, ze houdt van cheerleading en dansen. Ze 
doet haar uiterste best op school en beseft dat scholing een kans 
is op een beter leven. Ze behoort tot de top 5 studenten van haar 
studiejaar.  



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 !

"Dear VeloVelo,  
I am sincerely honoured to have been selected as the recipient of 
the VeloVelo Foundation. Your generosity will allow me to pursue, 
my dreams and for that, I cannot thank you enough.  
Thank you once again for your generosity.  
I promise I will work hard to prove myself worthy of this opportunity 
you have given me.  
I am looking forward to the day I am able to help other students just as you helped me.  
Thank you again for your thoughtful and generous gift." 
Sincerely, Rolando 

Rolando - College AFGESTUDEERD
Rolando is afgestudeerd in accountancy. Hij heeft half juni zijn 
diploma in ontvangst genomen. Zijn trotse moeder was erbij.  
Ook wij zijn supertrots op Rolando. Het was niet altijd makkelijk, 
maar hij heeft zich erdoorheen geknokt. Hij gaat eerst een paar 
dagen chillen en dan op zoek naar een goede baan.  

Het is een lange nieuwsbrief geworden! U bent als trouwe sponsor weer helemaal op de 
hoogte van alle ontwikkelingen.  

We bedanken u voor uw steun aan VeloVelo. Met uw hulp krijgen we veel voor elkaar op de 
Filipijnen! We zijn erg blij met een grote groep betrokkenen om ons heen.  

Heeft u nog een idee voor een actie, kent u nieuwe sponsors of heeft u een idee voor 
nieuwe projecten? Laat het ons weten!  

http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744
http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744

