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Aanstaande zaterdag vertrekken we weer naar de Filipijnen!  

In 2010 gingen we heel onbevangen met ons verjaardagsgeld op pad, op zoek naar 
projecten. We kunnen het ons al bijna niet meer voorstellen en tegelijkertijd weten we ook 
nog zo goed hoe het allemaal ging.  

Inmiddels gaan we er gepokt en gemazeld voor de achtste keer heen en gaan we onze 
projecten bezoeken. We zullen o.a. alle scholieren bezoeken, het winkeltje bekijken, de 
straatkinderen zullen ons weer welkom heten en uitnodigen bij de maaltijd die ze door de 
steun van VeloVelo dagelijks krijgen. We hebben er veel zin in en kijken er naar uit om 
iedereen weer te zien.  

U kunt ons tijdens de reis volgen op onze Facebook pagina, we zullen dagelijks een update 
plaatsen. Het reisverslag komt na afloop van de reis om de website te staan.  

In deze korte nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.  

Veel leesplezier! 
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  

NIEUWS

Alle scholieren hebben een sponsor!

Ook Mabel heeft een vaste sponsor

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief en via Facebook hebben we voor 
alle scholieren een vaste sponsor gevonden, helemaal top! Hier zijn wij 
en de scholieren natuurlijk erg blij mee.  
We zijn nog op zoek naar een sponsor voor studente Emyrie. We 
hebben voor haar een aanvraag gedaan bij De Groene Ezel in 
Heemskerk, maar nog geen antwoord gekregen. We wachten in 
spanning af. 

Mabel krijgt elke maand medicatie om de epilepsie te 
onderdrukken. Yoga Brucht sponsort elke maand een vast 
bedrag voor Mabel! Meer informatie over Yoga Brucht vindt u op 
http://yogabrucht.nl Bedankt ! 

Mary Ann klaar met naaiopleiding 
Mary Ann is geslaagd voor haar naaiopleiding ! Echt super goed 
van haar. Ze wil dolgraag werken als naaister en heeft een 
aanvraag gedaan voor hulp bij het opzetten van een klein atelier. 
We zullen de opties gaan bekijken, leuk he!

http://yogabrucht.nl
http://yogabrucht.nl


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 !

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!  

Rennen voor Rijst en een Pannenkoek

Tijdens de Rabobank Cooperatieweken van Rabobank Vaart en 
Vechtstreek staat het no-aberschap centraal. VeloVelo kan een 
geldbedrag winnen als we iets voor de kinderen uit Hardenberg 
en omstreken organiseren, iets wat de buurt versterkt. In overleg 
met hockeyvereniging GZG uit Hardenberg zal VeloVelo een 
sponsorloop organiseren voor de jeugdleden, waarmee de 
kinderen pannenkoeken kunnen verdienen.  

Hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger het geldbedrag zal 
zijn. Wil iedereen die bankiert bij Rabobank Vaart en Vechtstreek 
op ons stemmen? Dank u wel ! 
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