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We staan op het punt om naar de Filipijnen te vertrekken, over een paar uurtjes vliegen we
via Abu Dhabi naar Manila waar we zondagavond aankomen. We hebben er zin in!
Voorgaande jaren gingen we altijd in oktober en nu gaan we voor het eerst in april / mei.
Het zal er een stuk heter zijn, maar we reizen nu buiten het orkaanseizoen wat het reizen
naar verwachting makkelijker en sneller maakt.
Vorig jaar hebben we onszelf een ‘Crazy Goal’ gesteld : het kopen of bouwen van een
nieuw dagcentrum voor de straatkinderen van Tunasan. Om dit te realiseren is er veel geld
nodig, namelijk €80.000,-. De komende weken zullen we veel bezig zijn met het verkrijgen
van de juiste documenten van onze lokale partner die we nodig hebben om in Nederland
fondsen aan te vragen.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de activiteiten van de laatste maanden. Deze
waren zeer succesvol, we hebben al de helft van het benodigde bedrag binnen, super fijn!
We houden u tijdens de reis dagelijks via Facebook en om de paar dagen via de mail op de
hoogte van alle ontwikkelingen tijdens onze reis langs alle projecten!
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk
NIEUWS
Wereldgebedsdag
In 2017 stond de Filipijnen centraal op Wereldgebedsdag. In heel Nederland werd een
collecte gehouden en VeloVelo was 1 van de 3 hoofddoelen van dit jaar. De opbrengst was
enorm, we hebben ruim € 9.000,- mogen ontvangen. Helemaal super! Een mooi begin om
ons ‘Crazy Goal’ te halen.
Schaatsen voor Straatkinderen in Haarlem
Op zaterdag 17 februari hebben de ruim 300 kinderen van
Winterkoninkje IJsclub Haarlem enorm hard gewerkt om
tijdens 10minuten zoveel mogelijk rondjes te schaatsen.
Rode wangen, druppels aan de neuzen en enthousiast
publiek langs de kant. Het was een mooi evenement en de
kinderen hebben op de laatste les, voor de start van de 11
stedentocht een cheque overhandigd met daarop het
fantastische bedrag van € 3.079,95 . Echt te gek, heel veel
dank aan de schaatsers en hun sponsoren!
Vermogensfonds uit Lisse helpt onze droom te verwezenlijken
Een vermogensfonds uit Lisse wil graag een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van
ons ‘Crazy Goal’ en wil een bedrag doneren van € 20.000,-. Dit keren zij pas uit als het
volledige bedrag van € 80.000,- behaald is. We zijn verheugd dat zij VeloVelo willen
ondersteunen. De toezegging van dit vermogensfonds zal het makkelijker maken om bij
andere fondsen gelden los te krijgen. Heel fijn, we zijn er blij mee!

Rennen voor Straatkinderen in Velserbroek
Op 28 maart deden alle leerlingen van basisschool de
Rozenbeek uit Velserbroek mee aan de jaarlijkse
sponsorloop. Dit jaar heeft de school voor VeloVelo
gerend. Voorafgaand zijn we in alle klassen geweest en
hebben we met foto’s en verhalen over het harde leven
van de straatkinderen verteld. De kinderen waren enorm
enthousiast en stelden goede vragen. Na de presentatie
hebben ze veel sponsors gezocht.
Twee weken na de sponsorloop mochten we op school
een cheque in ontvangst nemen. Samen met de kinderen
maakte de directeur het eindbedrag bekend : € 3.200,- . Wow, wat fantastisch!
Super veel dank aan de leerlingen en team Rozenbeek en alle sponsoren!
Koningsmarkt in Heemskerk
Om 5.00uur stond ons topteam van verkopers al klaar om
de spullen in Heemskerk uit te laden. We hadden een
topplek, waar we alle spullen hebben uitgestald, die we
van verschillende mensen hebben gekregen, waarvoor
dank!, konden uitstallen. Het nam aardig wat tijd in beslag,
zoveel spullen hadden we. Maar ons team is ervaren en
enthousiast en als een geoliede machine was de plek
binnen een uur klaar om de eerste klanten te ontvangen.
Het is de hele dag druk geweest bij onze kraam! We
gingen met 4 volle auto’s heen en maar met 1 volle auto
terug. Goede zaken gedaan dus.
De opbrengst van de markt is € 573,50. Wat door twee van onze trouwe sponsors is
verhoogd naar € 1.000,-. Wat een dag en wat een opbrengst! Enorm veel dank naar ons
topteam, gevers, kopers en trouwe sponsors!

Online winkelen via sponsorkliks.nl
Shopt u veel online?
Door op onderstaande link te klikken verschijnt een overzicht van
tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en HEMA.
Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert VeloVelo een
commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus
niets extra en levert ons veel op!
Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen.
Via jouw sponsordoel kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij
elke bestelling of reservering geld oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8030

Oproep voor acties - help ons mee!
Onze droom voor 2018 is het realiseren van een eigen pand voor de straatkinderen van
Tunasan. De begroting geeft een totaalbedrag van € 80.000,- weer. Dat is een enorme
opgave om te realiseren, maar we zijn al op de helft! We vragen jullie hulp voor de andere
helft.
Wie gaat er binnenkort meedoen aan een (halve) marathon, de Alp d’Huez beklimmen of een
andere sportieve prestatie leveren? Wie wil lege flessen inzamelen en de opbrengt aan
VeloVelo doneren? Wie wil met zijn/haar team een actie verbinden aan hun sportieve of
werkprestaties ? Wie wil met zijn school of bedrijf een sponsorloop organiseren voor
VeloVelo? Wie kan er met zijn club of vereniging een actie verzinnen die bijdraagt aan een
beter leven voor Filipijnse straatkinderen? Wie weet een organisatie die projecten zoals die
van ons ondersteunt?
We denken graag met u mee! We staan overal open voor! We hopen op jullie input!
Laat het ons weten via contact@velovelo.info Bedankt !

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 !

