Nieuwsbrief Stichting VeloVelo
Nummer 3
Februari 2011
Baalder Esch 20 - 7772 JV Hardenberg - www.velovelo.info - contact@velovelo.info

Deze derde nieuwsbrief heeft een tijdje op zich laten wachten, maar we hebben zeker niet
stil gezeten!
Bethlehemkerk
Op zondag 30 januari waren we te gast in de Bethlehemkerk in Hilversum. Tijdens de
dienst hebben we over onze projecten verteld. Na afloop werd er voor ons gecollecteerd
en hebben we vragen beantwoord. Ook konden de aanwezigen de meegebrachte
Filipijnse spulletjes bekijken en kopen.
Een deel van de gemeente genoot van een vakantieweek in Doorn. Ook hier werd
gecollecteerd voor VeloVelo.
De opbrengst van beide collectes en de verkoop van de spulletjes bedroeg € 781,50. We
zijn hier hartstikke blij mee en zullen het geld voor het voedselproject gaan gebruiken. Wij
bedanken de aanwezigen voor hun steun aan onze stichting.
ANBI status
Inmiddels is ook de ANBI status aangevraagd! Sinds 1-1-2008 zijn giften aan goede doelen
aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut
beogende instelling (ANBI).
We hopen binnenkort de ANBI status te verkrijgen. Zodat u als donateur uw voordeel kan
doe door uw donatie af te trekken van de belasting.
Donateurs bedankt!
We willen heel graag al onze donateurs bedanken! En dit blijven we doen! Want zonder uw
steun kan Stichting VeloVelo haar projecten niet ondersteunen.
De donaties die binnen komen, worden momenteel ingezet op het kippenproject en
gereserveerd voor het voedselproject en de operaties van Mabel.

We houden u op de hoogte!
Linda Selhorst
Marjolein van Wijk

Activiteiten
4 maart:

Jasmijn van Wijk houdt haar spreekbeurt over Stichting VeloVelo. Ze vertelt
haar klasgenoten in groep 8 van de Elzenhof in Hardenberg over het
belang van een stichting als VeloVelo.

13 maart:

Bart van Wijk doet mee aan het hardloopevenement City Pier City en laat
zich sponsoren door familie, vrienden en bekenden. De opbrengst is voor
Stichting VeloVelo.

Uw activiteit ook in onze nieuwsbrief? Mail ons! contact@velovelo.info

Projecten
De donateurs van Stichting VeloVelo steunen de volgende projecten:
1. 45 days Chicken Raising Project
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de familie Ambatali van hun
opbrengst nieuwe kuikens hadden gekocht. Dit bleek niet zo te zijn: in
verband met de slechte weersomstandigheden. Het is koud en
winderig; geen ideale omstandigheden om de kuikens groot te
brengen. Wel heeft Robert Ambatali 25 kuikens ‘gereserveerd’, dit
geldt ook voor de families Enero en Pilotin.
De planning is dat er eind maart weer begonnen wordt met het
project. We houden u op de hoogte!
2. Operatie van Mabel Enero
Inmiddels is duidelijk dat de ouders van Mabel graag willen dat zij
geopereerd wordt. Ze hebben wel de wens om te wachten tot Mabel
groter en sterker is.
In overleg hebben we besloten om de operaties in het najaar van
2011 plaats te laten vinden. Hoe langer er gewacht wordt, hoe meer
kans op schade in de hersenen, met alle gevolgen van dien.
Naar aanleiding van het bezoek aan de neuroloog in december 2010
heeft Mabel kortdurend medicatie gekregen om de epileptische insulten tegen te gaan. Dit
had een positief effect; zij heeft nog maar enkele insulten gehad.
Om de operaties de grootste kans van slagen te geven, is het belangrijk dat Mabel zo fit
mogelijk is. De epileptische insulten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.
Door het gebruik van het medicijn Depakene kunnen we Mabel helpen om zo fit mogelijk te
blijven en de insulten zoveel mogelijk te beperken.
Voor €20,- per maand wordt Mabel geholpen om deze tijd zo goed mogelijk door te komen.
3. Middelbare School Casat
Met de directeur van de middelbare school in Casat verloopt het contact erg stroef. We
hebben besloten om dit project op de lange baan te schuiven en onze energie eerst te
richten op de basisschool in Casat.
4. Basisschool Casat
Met de directrice is afgesproken om een voedselproject te starten
op school met ingang van het nieuwe schooljaar (juni 2011). De
meeste kinderen komen uit zulke arme gezinnen, dat ze thuis maar
3x per week wat rijst te eten krijgen. Dit gaat natuurlijk ten koste van
de schoolprestaties, want met een lege maag gaat leren moeizaam.
Terwijl onderwijs een belangrijke en vaak de enige manier voor
kinderen is om zichzelf een kans te geven op een opleiding en een
baan om zo een zelfstandig en onafhankelijk leven op te kunnen
bouwen.
Voor € 5,- per maand krijgt een kind een heel schooljaar 1x per dag een voedzame maaltijd!
Belangrijk voor de ontwikkeling en een extra motivator om naar school te gaan!
Voor meer informatie over onze projecten, klik hier: http://www.velovelo.info/index.php/projecten

