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Dit is alweer de vijfde nieuwsbrief! Hierin veel informatie over de projecten, veel positief 
nieuws , maar ook verdrietig nieuws. 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen na ons bezoek aan de Filipijnen in oktober.

Veel leesplezier!
Linda Selhorst en Marjolein van Wijk

Nieuws

Contactpersoon
Cherryl heeft aangegeven een rustperiode te willen, wegens persoonlijke omstandigheden. 
Ze heeft geen idee of ze in de toekomst weer inzetbaar wil en kan zijn voor Stichting 
VeloVelo. 
We gingen dus op zoek naar een vervanger / opvolger. Via een kennis  uit Hardenberg 
kwamen we in contact met Maritess Hulsegge, een Filipijnse die samen met haar man een 
ijssalon runt in Coevorden. Haar zus Cynthia woont in Manila en wil en kan ons helpen. 
Hartstikke fijn!

Donaties

De vaste bezoekers van onze website is het vast al opgevallen: er is voldoende geld 
gedoneerd voor de volgende projecten: het voedselproject, het kippenproject en het 
studenten project. We zijn hier hartstikke blij mee en de deelnemers aan de projecten ook!
Wij bedanken al onze donateurs! 

1 jarig bestaan Stichting VeloVelo
Op 24 augustus bestond Stichting VeloVelo 1 jaar. Wij kijken terug op een goed verlopen 
eerste jaar, met een heleboel nieuwe ontwikkelingen en goed lopende projecten. Natuurlijk 
waren er ook een aantal struikelblokken. Soms verliep de communicatie moeizaam, de 
afstand en de taalbarriere zijn soms erg lastig. Verder zijn we steeds vaardiger geworden in 
alle administratieve zaken die komen kijken rondom een stichting. We hebben veel steun 
gehad van onze familie en vrienden en natuurlijk onze donateurs. Zonder jullie zouden we nu 
niet met een zeer tevreden gevoel terugkijken op het eerste levensjaar van VeloVelo.

Boekhoudprogramma

Het bedrijf CASH Software BV uit Den Haag sponsort VeloVelo de kosten voor aanschaf en 
gebruik van het boekhoudprogramma CASH. Wij zullen dit programma gaan gebruiken om 
de boekhouding bij te houden. Administratiekantoor Odink uit Hardenberg zal zorgdragen 
voor het invoeren van de gegevens en de jaaroverzichten. Bedankt voor jullie betrokkenheid 
en steun!

Donatie van Basisschool de Elzenhof
Basisschool de Elzenhof uit Hardenberg heeft € 400,- gedoneerd vanuit het Goede Doelen 
Geld van de school. Geweldig nieuws, bedankt!



Planning activiteiten 

16 oktober t/m 31 oktober: Bezoek aan de Filipijnen
 
Uw activiteit ook in onze nieuwsbrief? Mail ons! contact@velovelo.info

Activiteiten

Van 25 t/m 28 juli hebben Marjolein en Jasmijn meegedaan aan de 
Hardenbergse Fiets  4 Daagse op de VeloVelo tandem. Jasmijn heeft 
voor een aantal sponsors  gezorgd en dit leverde € 200,- op voor 
Stichting VeloVelo.
Tijdens de fiets4daagse trokken ze een hoop bekijks met de tandem 
en ze staan zelfs met een foto in het plaatselijke weekblad. Erg leuk!

Projecten

De donateurs van Stichting VeloVelo steunen de volgende projecten:

1.  45 days Chicken Raising Project
Alle deelnemende families hebben hun eerste lichting kippen met 
winst verkocht en zijn gestart met een nieuwe lichting. We zijn blij dat 
de families het zo goed doen! We zullen tijdens ons bezoek in 
oktober alle families bezoeken.

2.  Operatie van Mabel Enero
In de vorige nieuwsbrief berichtten we u over de stabiele gezondheid 
van Mabel en de planning van de noodzakelijke operaties. Inmiddels 
is  de situatie veranderd. Wij hadden een afspraak voor haar gemaakt 
met een kinderneuroloog in Manila. 5 dagen voor vertrek naar Manila 
kreeg Mabel hoge koorts. Ze werd opgenomen in het 
streekziekenhuis van Solano waar zij in een coma raakte. We hebben 
direct via Western Union geld gestuurd om de medicijnen en de 
ziekenhuisrekening te kunnen betalen. 

Mabel is  een flinke tijd in het ziekenhuis geweest. Toen ze weer bij kennis was, is ze naar 
het ziekenhuis in Manila gegaan. Daar is ze door verschillende artsen onderzocht en bleek 
dat ze door de heftige epilepsie aanvallen een hersenbloeding heeft gehad. Hierdoor kon zij 
haar rechterarm en -been niet meer goed gebruiken. Tijdens deze ziekenhuisopname heeft 
ze veel therapie gehad en gaat het langzaamaan beter. Mabel heeft ook een flinke 
longontsteking opgelopen in het ziekenhuis, even werd er gevreesd voor TBC. Het is nog 
steeds niet 100% duidelijk dat het geen TBC is. Inmiddels verblijft ze samen met haar 
moeder en haar zus bij familie in de buurt van Manila. De artsen en wij hopen dat ze bij hen 
voldoende hersteld van de longontstekingen en kracht opdoet voor de geplande operaties. 
Eind september heeft Mabel weer een afspraak bij de chirurg die gaat bepalen of ze sterk 
genoeg is  voor de operatie. In de tussentijd blijft ze onder controle bij de longarts en houdt 
Cynthia ons op de hoogte. 
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3.  Voedselproject Basisschool Casat 2011-2012
Het voedselproject is van start! Elke schooldag ontvangen de 
kinderen een voedzame maaltijd, gesponsord door VeloVelo. De 
ouders zijn op de hoogte gebracht van hun verplichten: op tourbeurt 
meehelpen koken en hun kind elke dag naar school laten gaan, 
tenzij het kind ziek is. Iedere andere reden voor afwezigheid op 
school, betekent een deelname stop aan het project. 
De kinderen en hun ouders zijn erg blij met deze vorm van 
ondersteuning. 
Na de eerste maand stuurde de directrice van de school ons een 
overzicht van de gewichtstoename van de deelnemende kinderen, erg 
leuk! Op een paar na, waren alle kinderen 1 tot 4 kilo aangekomen. 

In het volgende bericht zal de directrice ons ook een overzicht mee 
sturen van de verbeterde leerprestaties. Fijn dat dit project zo goed 
gaat!

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

5.  Student Julius
Julius is gestart aan zijn derde studiejaar aan de Nueva Viscaya State 
University. Hij is ontzettend blij met de financiele steun die hij krijgt 
vanuit Nederland en heeft ons laten weten dat het nieuwe schooljaar 
goed begonnen is. Hij heeft er zin in!

4. Ieder kind naar de basisschool in Casat
Voor dit project zijn nog weinig vorderingen te melden. Er is veel tijd 
gestoken in alle perikelen rondom de situatie van Mabel. Tijdens ons 
bezoek aan de Filipijnen, zullen we hier waarschijnlijk meer tijd voor 
hebben.

Bezoek aan Filipijnen
Van zondag 16 oktober tot en met maandag 31 oktober zullen we weer afreizen naar de 
Filipijnen. Tijdens ons bezoek zullen we kennismaken met Cynthia en met haar onze planning 
doornemen. 

Ook bezoeken we deze reis alle projecten en deelnemers. We zullen de tijd die we daar zijn 
hard nodig hebben om te zorgen dat alles goed blijft lopen. 

De eerste twee nachten blijven we in Manilla. Reisbureau Geesink uit Hardenberg sponsort 2 
nachten in hotel Manila Pavilion in Manila. Hartstikke fijn en bedankt!

Zodra we terug zijn uit de Filipijnen en de informatie hebben verwerkt, zullen we u weer op de 
hoogte stellen van de ontwikkelingen. 
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