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Dit is alweer de zesde nieuwsbrief en de laatste van dit jaar. We zijn in oktober 2 weken op 
de Filipijnen geweest om onze projecten te bezoeken. In deze nieuwsbrief leest u de stand 
van zaken rondom de projecten. We houden ons momenteel bezig met het jaar- en het 
financiële verslag, het updaten van de website en het maken van plannen voor het komende 
jaar. 
De komende weken staan natuurlijk ook in het teken van de feestdagen. We wensen u hele 
fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2012!

Linda Selhorst & Marjolein van Wijk

Bezoek aan de Filipijnen

Vlak voor vertrek raasde supertyphoon Nesat over de Filipijnen. De beelden van 
overstromingen in Manila en de omgeving van Casat zagen we op het nieuws. Gelukkig viel 
de schade in Manila en Casat mee en konden we afreizen naar de Filipijnen. 

Activiteiten

Voor het komende jaar zijn er al een aantal plannen gemaakt. Nog niets  concreets, dus hou 
de website in de gaten. 
Heeft u zelf een goed idee voor een activiteit, dan horen we dat graag. Wilt u graag iets 
doen voor VeloVelo maar weet u niet zo goed wat, laat het ons weten! 
Mail ons op: contact@velovelo.info

Tijdens ons bezoek aan de Filipijnen hebben we Cynthia 
ontmoet. Samen met haar broer en man heeft zij ons vergezeld 
in en rond Manila en Casat. Cynthia is van grote waarde 
geweest tijdens het bezoek aan de projecten. Haar man en 
broer waren tijdens deze bezoeken meer op de achtergrond, 
maar op de momenten dat het nodig was, stonden zij ook 
paraat met hulp en advies. 
Vlak voor ons vertrek terug naar Nederland, hebben we met
Cynthia alle projecten nog eens doorgenomen en ook de taakverdeling hierin. Ze heeft 
aangegeven ons graag te willen blijven helpen. Hier zijn we erg blij mee! 

Alle belevenissen tijdens deze reis hebben we in een reisverslag verwerkt. Dit verslag kunt 
u vinden op onze website: http://www.velovelo.info/images/stories/pdf/reisverslag_2011.pdf

Website

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan het updaten van de website. Met name 
op de projectpagina zijn een aantal dingen veranderd. Ook kunt u weer doneren voor de 
projecten die de komende maanden gaan lopen. Sitan van Sitan Development hartelijk 
bedankt voor je ondersteuning! 
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Projecten

BEDRIJVEN:  Kippenproject
Vijf van de zes families  hebben 3x twintig kuikens 
grootgebracht en zijn net gestart met de 4e lichting. Alle 
kippen zijn met winst verkocht! 
Gebleken is dat het grootbrengen en het verkopen van 
de kippen goed verloopt, maar dat het vanwege 
weersomstandigheden niet mogelijk is om het hele jaar 
door kuikens groot te brengen. De periode tussen juni 
en september is vanwege het typhoon seizoen

MEDISCH: Peuter Mabel Enero

ongeschikt. Tijdens de gesprekken met de families 
bleek de winst elke keer gebruikt te zijn voor dagelijkse 
en/of medische kosten. Hierdoor is er nog niets afgelost. Begrijpelijk, maar niet conform de 
opzet van het project. Juist door het terugbetalen van het startkapitaal, stellen ze andere 
families  in de gelegenheid om ook mee te doen aan dit project. We hebben hierover met de 
deelnemende families gesproken en geven hen tot en met Juli 2012 de tijd om het 
startkapitaal af te lossen. 

Vlak voor onze komst is Mabel geopereerd en heeft de arts een drain 
geplaatst in haar hoofd. Zo kan het vocht uit haar hoofd afgevoerd 
worden, zodat de druk verminderd en hopelijk de epilepsie aanvallen  
afnemen. De operatie is geslaagd. De komende periode staat in het 
teken van aansterken en herstellen. Mabel krijgt fysiotherapie gericht 
op het herstellen van de functie van haar rechterarm en -been. De 
kwakkelende gezondheid van Mabel beïnvloedt haar herstel negatief. 

Ze heeft regelmatig koorts  en ook haar longen blijven niet vrij van infecties. We houden 
zorgen rondom Mabel. In januari heeft ze weer een afspraak bij de chirurg en horen we haar 
mening. Via de website blijft u op de hoogte van de situatie rondom Mabel.

VOEDSEL: Rijstmaaltijd op de basisschool 2011-2012
Het Voedselproject is nog steeds een succes. Er is weinig tot geen 
absentie van de kinderen en het gewicht van de kinderen blijft op 
niveau. Om hun dankbaarheid te tonen hebben de deelnemende 
kinderen muziek en dans opgevoerd toen we de school bezochten. 
De verbeterde leerprestaties  hebben we nog niet in beeld, maar de 
reacties van de leerkrachten stemmen ons positief. 
We willen dit project heel graag voortzetten in het schooljaar 
2012-2013. Hiervoor kunnen we uw steun goed gebruiken. 
U kunt uw donatie doen via onze website: 
http://www.velovelo.info/index.php/nl/projecten/voedsel

Gulle gift

Henk Janssen werkt al 12,5 jaar bij Achmea. Een mooi jubileum. Henk besloot een feestje 
af te slaan en de kosten daarvoor te doneren aan VeloVelo. Hartstikke leuk en ontzettend 
bedankt! We zullen het geld inzetten voor onze student en het medisch fonds. 

Trouwe lezers van de website zal opgevallen zijn dat we onze projectnamen hebben 
gewijzigd. We hebben de projecten onderverdeeld in 4 hoofdgroepen: Bedrijven 
(kippenproject), Voedsel (rijstmaaltijd op de basisschool), Medisch (peuter Mabel) en 
Scholing (student Julius). Hier kunt u lezen hoe het met de projecten gaat.
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Voor meer informatie over onze projecten, klik hier: http://www.velovelo.info/index.php/projecten

SCHOLING: Student Julius
Het eerste semester van zijn derde schooljaar zit er op. Julius heeft 
weer mooie cijfers gehaald en gaat tevreden naar school. De 
komende maanden staan in het teken van het voorbereiden van zijn 
afstudeerproject. Om dit goed te kunnen uitvoeren, is de beschikking 
over een eigen laptop wenselijk. Julius beschikt niet over een eigen 
laptop en heeft een aanvraag ingediend bij VeloVelo voor sponsoring 
van een laptop. De kosten van een laptop liggen rond de 250,-

SCHOLING: Ieder kind naar de basisschool in Casat
Tijdens het bezoek aan de basisschool en gesprekken met de 
directrice bleek dat de noodzaak ligt bij het voeden van de kinderen. 
We hebben besloten dit project op de lange termijn te schuiven.

Door een gulle gift is de aanvraag van Julius inmiddels  positief beantwoord. Julius  heeft ons 
laten weten dat dit zijn mooiste kerstkado is wat hij ooit heeft gekregen. Hij is  er heel erg blij 
mee en weet zeker dat zijn afstudeerproject nu goed uitgevoerd kan worden. Zijn diploma 
komt hiermee steeds dichterbij.
Als  u Julius   ook wil steunen op weg naar zijn diploma, kunt u uw donatie doen via onze 
website:
http://www.velovelo.info/index.php/nl/projecten/scholing

Stichting VeloVelo bedankt al haar donateurs voor hun steun aan 
haar projecten. Mogen we in 2012 ook weer op u rekenen? 
Namens de deelnemers aan de projecten: Salamat! Bedankt!
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