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Dit is alweer de vierde nieuwsbrief! De afgelopen maanden waren erg druk met leuke 
activiteiten voor de projecten van VeloVelo.  In deze nieuwsbrief kunt u hierover van alles 
lezen. Voor een uitgebreid verhaal en meer foto’s verwijzen we u graag naar de website. 
Ook de voortgang van de projecten wordt in deze nieuwsbrief beschreven. 

Veel leesplezier!
Linda Selhorst en Marjolein van Wijk

Activiteiten

Spreekbeurt Jasmijn van Wijk 
Op 4 maart heeft Jasmijn haar spreekbeurt gehouden over 
Stichting VeloVelo. Haar klasgenoten van basisschool de 
Elzenhof in Hardenberg waren erg enthousiast over haar leuke 
spreekbeurt. 

Nieuws

VeloVelo tandem
We zijn sinds kort in het bezit van een echte VeloVelo-tandem! Na 
een dag schuren, lakken en spuiten is hij helemaal VeloVelo proof. 
De tandem zal bij verschillende evenementen te bewonderen zijn.

De tandem is gesponsord door Sourcing & Procurement Partners.

Doneren via de website
Sitan van Sluis van Sitan Development heeft een applicatie ontwikkeld waarmee donateurs 
direct via de site kunnen doneren. Bij ieder project kunt u zien hoeveel er al gedoneerd is en 
hoeveel er nog nodig is om het project te laten slagen. Erg leuk!

Filipijnse spulletjes 
Tijdens activiteiten is er vaak ook de mogelijkheid om de Filipijnse 
spulletjes te verkopen. De tassen, jeepneys en de slippersleutel-
hangers zijn inmiddels uitverkocht! We hebben nog vissensleutel-
hangers, vissenmagneten, placemats en portemonnees. U kunt 
deze items ook via de website bestellen.



Sponsorloop Rennen voor Rijst
Op 20 april heeft basisschool de Rozenbeek uit Velserbroek een 
sponsorloop gehouden. De Rozenbeekschool helpt ieder jaar 
tijdens de Vastentijd een goed doel en dit jaar werd er geld 
ingezameld voor het Voedselproject.
Bijna 500 kinderen liepen op het parcours zoveel mogelijk 
rondjes, aangemoedigd door leerkrachten en hun ouders. 

Uitreiking bedrag Sponsorloop tijdens Lentefeest
Op 21 mei was het Lentefeest van de Rozenbeekschool. 
Leerlingen en personeel vierden het 20 jarig bestaan van de 
school. Tijdens alle feestelijkheden werd ook het bedrag van de 
sponsorloop onthuld. De kinderen hebben € 6094,-  opgehaald! 
FANTASTISCH!!!
Bij het VeloVelo kraampje, bemand door juf Ria, is er ook nog    
€ 171,- aan spulletjes verkocht. 
Organisatie, kinderen, sponsoren en team van de Rozenbeek: 

Schaatsfamilie van Delft beklimt Alp d’Huez
In de meivakantie hebben Eric, Willie, Daan, Pim, Anne en 
Wouter de Alp d’Huez beklommen. Het was een pittige rit, maar 
iedereen heeft de top bereikt! Ze hebben zich door vrienden, 
familie, bekenden en collega’s laten sponsoren en hebben ruim 
€ 600,- gedoneerd voor de operatie van Mabel. 
Gefeliciteerd met het behalen van de top!

Deurcollecte in de rooms-katholieke kerk in Dedemsvaart
Op zondag 22 mei is  er na afloop van de dienst in de rooms-katholieke kerk in Dedemsvaart 
een deurcollecte gehouden. 
De opbrengst was voor de operaties van Mabel en bedroeg € 564,-. 

Planning activiteiten 

April en mei: Team 1 en Team 2 van Tennisvereniging Kwadijk doneren iedere 
   gewonnen en verloren wedstrijd een bepaald bedrag voor Mabel. 

25 t/m 28 juli: Marjolein en Jasmijn doen mee aan de Hardenbergse Fiets 4 Daagse op 
   de VeloVelo tandem

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

Hardloopwedstrijd City Pier City
Op 13 maart heeft Bart van Wijk meegedaan aan het hardloopevenement 
City - Pier - City in Den Haag. Hij heeft meegedaan aan de 10km run en 
heeft zich laten sponsoren door vrienden en bekenden. De opbrengst was 
voor Stichting VeloVelo. Een mooi PR voor Bart (49.15min) en een mooi 
bedrag van € 171,15 voor VeloVelo. 

bedankt!

Alle sportievelingen, organisatoren, betrokkenen en donateurs: heel erg bedankt voor uw 
steun!
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Projecten

De donateurs van Stichting VeloVelo steunen de volgende projecten:

1.  45 days Chicken Raising Project
De weersomstandigheden zijn gelukkig weer stabiel en er zijn genoeg 
donateurs gevonden. Een mooi moment dus: alle deelnemende 
families  zijn inmiddels  gestart met het grootbrengen van de kuikens. 
De familie Ambatali gaat voor de tweede lichting volgroeide kippen en 
de andere 5 families zijn gestart met de eerste lichting. We wensen 
de families veel geluk!

Het gaat redelijk met de gezondheid van Mabel. De medicijnen doen 
tot nu toe goed hun werk, er zijn vrijwel geen epileptische insulten 
meer geweest. 
We hebben inmiddels contact gehad met een verpleegster die 
contacten heeft met een gespecialiseerd kinderziekenhuis in Manila. 
Zij zoekt samen met onze contactpersoon Cherryl uit wat de kosten 
zijn om Mabel daar te laten opereren. Zodra we dat weten, weten wij 
of er genoeg geld beschikbaar is om Mabel te laten opereren. 

2.  Operatie van Mabel Enero

3.  Voedselproject Basisschool Casat 2011-2012
De sponsorloop heeft genoeg geld opgebracht om het voedselproject 
voor het schooljaar 2011-2012 te laten starten en te kunnen 
voltooien. Het resterende bedrag zal gebruikt worden om de andere 
aanvraag van de school te kunnen realiseren. De kinderen in Casat 
genieten nu van hun zomervakantie, op maandag 6 juni zullen zij hun 
eerste schooldag hebben waar de eerste rijstmaaltijden verstrekt 
kunnen gaan worden.

Voor meer informatie over onze projecten, klik hier: http://www.velovelo.info/index.php/projecten

5.  Student Julius
Julius heeft zijn tweede studiejaar aan de Nueva Viscaya State 
University met succes afgerond. Hij geniet nu van de zomervakantie 
en zal binnenkort aan zijn derde, voorlaatste, jaar beginnen. 

In overleg met de ouders van Mabel, de behandelend artsen en onze contactpersonen, zullen 
we dan een planning maken om de operaties voor Mabel te laten plaatsvinden. 

4. Ieder kind naar de basisschool in Casat
Vanwege het grote succes van de sponsorloop in Velserbroek, kunnen 
wij ook aan de vraag van de school voldoen om de kinderen waarvan 
de ouders zo arm zijn, dat ze geen schoolgeld en -spullen kunnen 
kopen, te ondersteunen. We gaan binnenkort in overleg met de 
directrice om te kijken hoeveel kinderen daar mogelijk voor in 
aanmerking komen. De kinderen ontvangen dan een schoolpakket, 
bestaande uit o.a. een rugtas, schriften, potloden en het schoolgeld.

We houden u op de hoogte van dit nieuwe project.
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