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Terwijl we in Nederland wachten op het warme weer, is het op de Filipijnen al erg warm. De 
scholen zijn dicht wegens de zomervakantie en de kinderen genieten van hun vrije tijd. 
Het nieuwe schooljaar start in juni. Om onze projecten ook het komende schooljaar weer 
goed te laten verlopen, hebben er al een aantal activiteiten plaats  gevonden om geld in te 
zamelen. De komende maanden zullen er nog andere volgen. In deze nieuwsbrief leest u 
meer informatie over het nieuws rond de stichting, de activiteiten en de projecten. 
We wachten nog op de controle van de jaarcijfers. Zodra deze binnen zijn, ronden we het 
jaarverslag van 2011 af.

Linda Selhorst & Marjolein van Wijk 

NIEUWS

Bordjes op de tandem
Regelmatig fietst Marjolein op de VeloVelo tandem door de 
omgeving van Hardenberg. Vanaf maart kunnen de mensen 
ook lezen waarom deze tandem er zo opvallend uitziet. 

 

Van het bedrijf Nielsen Holdings B.V. kregen we een donatie van €150,-. 
Bert Heeremans heeft VeloVelo onder de aandacht gebracht, toen ze de 
opbrengst van de verkoop van het oude interieur verdeelden onder goede 
doelen. Bedankt Bert! 

SKG Protestante Gemeente uit Hilversum  heeft een donatie van €500,- gedaan voor 
het voedselproject. Ontzettend bedankt!

Het drukwerkbedrijf Folkerts Design, Printing & Media Support uit 
IJmuiden heeft de printkosten van de posters  van de sponsorloop Rennen 
voor Rijst gesponsord. Hartstikke fijn! 

Activiteiten

Op zondag 4 februari waren wij te gast in de Bethlehemkerk in 
Hilversum. Na de dienst werd er een Goede Doelenmarkt gehouden. 
We hebben VeloVelo goed onder de aandacht kunnen brengen en 
ook veel Filipijnse spulletjes kunnen verkopen. De opbrengst van 
deze verkoop is €138,-. Super!

Bethlehemkerk Hilversum



Projecten

Maart t/m juni:  Meisjes D1 van hockeyvereniging GZG zamelen lege flessen in

25 mei:  SBO Het Speelwerk bestaat 25 jaar. Er wordt gecollecteerd voor 
   VeloVelo 

8 juni:    Els  de Lange loopt de halve marathon van Zwolle en laat zich 
   sponsoren.

Agenda activiteiten 

City Pier City
Op zondag 11 maart deden Bart van Wijk en Thijmen Struijk mee aan de hardloopwedstrijd 
City Pier City in Den Haag. Ze lieten zich sponsoren door familie en vrienden en droegen 
een speciaal ontworpen VeloVelo shirt. Beiden hebben de race uitgelopen. De eindtijd van 
Bart was 46.15min en hiermee werd hij 41ste bij de studentencategorie. Thijmen liep de 
10km in 48.01min. Beiden behaalden hiermee een mooi PR en een mooi doel voor de 
deelname van volgend jaar. Gefeliciteerd met het behalen van de finish! De 
sponsoropbrengsten zijn nog niet bekend.

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

Sponsorloop Rennen voor Rijst
Leerlingen van de R.K. basisschool De Rozenbeek uit 
Velserbroek zijn de vastenperiode geëindigd met een 
sponsorloop. Op woensdag 4 april werd deze sponsorloop 
gehouden. De kinderen hebben zich laten sponsoren door familie 
en vrienden. Het was een hele koude ochtend, maar de kinderen 
renden alsof hun leven er van af hing. Aangemoedigd door 
ouders en leerkrachten langs de kant hebben zij zich fantastisch 
ingezet voor de kinderen uit Casat. Met de, nog onbekende, 
opbrengst zullen zij het voedselproject steunen. 

BEDRIJVEN:  Kippenproject
De meeste families zijn inmiddels gestart met het terugbetalen 
van het startkapitaal. Deze betalingen lopen via de rekening van 
het kippenproject in Casat. Als de families het gehele bedrag 
waar ze mee gestart zijn, hebben terugbetaald aan VeloVelo, 
kunnen er nieuwe families starten. 
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Voor meer informatie over onze projecten, klik hier: http://www.velovelo.info/index.php/projecten

VOEDSEL: Rijstmaaltijd op de basisschool 2011-2012
Het is in april en mei zomervakantie in Casat, de kinderen gaan 
niet naar school en ontvangen nu ook geen maaltijd. De directrice 
en haar team van leerkrachten zijn alle gegevens  van de 
deelnemende kinderen aan het verwerken. Ook maken zij een 
nieuwe lijst met namen van kinderen die gaan deelnemen in het 
nieuwe schooljaar. Dit schooljaar start in juni.
Uw steun kunnen we nog steeds goed gebruiken. U kunt uw 
donatie doen via onze website: 
http://www.velovelo.info/index.php/nl/projecten/voedsel

MEDISCH: Renelene Ferrer

De geplaatste shunt doet goed z’n werk. De vaardigheden van Mabel 
gaan langzaam vooruit. Gezien haar matige gezondheid, hebben we 
in overleg met haar behandelend artsen besloten de tweede operatie 
uit te stellen. De komende maanden zal Mabel eerst moeten 
aansterken en wachten we het natuurlijk herstel af. Later dit jaar zal 
de progressie besproken worden en een mogelijk nieuw plan worden 
bepaald. VeloVelo vergoedt komende tijd alleen de kosten voor de 
epilepsie medicijnen. 

MEDISCH: Mabel Enero

SCHOLING: JULIUS AMBATALI

Julius heeft het laatste semester hard gewerkt om alle projecten op 
tijd af te ronden en zijn toetsen te halen. Er zijn nog geen 
resultaten bekend. 

We hebben een aanvraag gekregen van de moeder van Renelene. Renelene is een meisje 
van 8 jaar oud en heeft medische zorg nodig. Zij is vaak erg benauwd en kan zich niet goed 
inspannen. Ook heeft ze last van vlekken op haar lichaam, die erg jeukten, steeds groter 
werden en zich meer verspreidden. Zij is samen met haar moeder naar de dokter in 
Bayombong geweest en deze heeft emfyseem vastgesteld. De vlekken zijn ontstaan door 
een eiwit tekort, dit heet kwashikwor. Renelene krijgt financiële ondersteuning vanuit 
VeloVelo om medicijnen te kopen die de longen ondersteunen en medicijnen om de 
kwashikwor te genezen. De ondersteuning vanuit VeloVelo is vastgesteld voor een jaar.

Onze contactpersoon Cynthia zal komende periode naar Casat afreizen om de projecten te 
bezoeken. Informatie over dit bezoek kunt u vinden op onze website www.velovelo.info of in 
de volgende nieuwsbrief.
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