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De vorige nieuwsbrief dateerde van april, een lange tijd ertussen betekent niet dat er weinig
gebeurd is. Integendeel; er is veel werk verricht om het geplande bezoek aan de Filipijnen
voor te bereiden, evenals het afronden van het jaarverslag, het onderhouden van de Filipijnse
contacten en het volgen van de projecten. Ook zijn er weer een aantal activiteiten geweest
waarvoor de opbrengst aan VeloVelo werd gedoneerd. Hier zijn we heel blij mee!
Op 24 augustus bestonden we alweer 2 jaar en we hebben hiervoor leuke felicitaties
ontvangen, bedankt! We gaan vol enthousiasme en gedrevenheid verder om de mensen op
de Filipijnen te ondersteunen op hun weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Veel leesplezier!
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk
NIEUWS
Donatie glaskralen door glaskunstenaar byMirjam
Mirjam Kruijff, eigenaresse en glaskunstenares van het bedrijf byMirjam,
heeft 25 glaskralen gedoneerd aan VeloVelo. Deze kralen zijn uniek,
handgemaakt en passen op de armbanden van Trollbeads en Pandora.
We mogen deze kralen verkopen en de opbrengst voor onze projecten
gebruiken. Een geweldig initiatief van byMirjam, bedankt! De kralen kunt
u bewonderen en bestellen via onze Facebookpagina of onze website.
Activiteiten
Opbrengst sponsorloop Rennen voor Rijst
Op 9 mei waren we te gast op de Rozenbeekschool in Velserbroek voor het overhandigen
van de cheque met daarop de opbrengsten van de sponsorloop 'Rennen voor Rijst'. De
overhandiging was op beide locaties erg leuk! Op de Floraronde was er een luid applaus en
op de Spitsaak stonden de kinderen juichend op het plein. Allemaal heel trots en blij op hun
prestatie, ze hebben namelijk €5173,00 bij elkaar gerend voor het Voedselproject.
Ongelofelijk, wat een bedrag! We zijn hier ontzettend blij mee en gaan dit geld goed
besteden aan de rijstmaaltijden op de basisschool in Casat. Leerlingen, team van de
Rozenbeekschool onder leiding van juf Ria en alle sponsoren: BEDANKT!

Opbrengst collecte 25 jaar SBO Het Speelwerk
Op 22 mei was er een viering op SBO Het Speelwerk in Zwolle i.v.m. het 25 jarig bestaan
ven deze school. De collecte aan het einde van de viering was bestemd voor Stichting
VeloVelo. De opbrengst bedroeg €654,25. Een mooi bedrag! Iedereen heel erg bedankt.

Triatlon Vechtdalcollege op de VeloVelo tandem
Esmee Huisjes en Jasmijn van Wijk hebben op 7 juni
meegedaan aan de mini triatlon van hun middelbare school: het
Vechtdalcollege in Hardenberg. Moe maar voldaan kwamen zij
over de finish. Super goed gedaan meiden!
Zij moesten eerst 400 meter zwemmen, daarna 18 km. fietsen en
tenslotte 4 km. hardlopen. Het onderdeel fietsen hebben zij op de
VeloVelo tandem gedaan. Onderweg hadden zij natuurlijk veel
bekijks.
Els de Lange loopt halve marathon Zwolle
Op zaterdag 9 juni heeft Els de Lange haar doel bereikt: het
uitlopen van de halve marathon van Zwolle. Met een prima
eindtijd van 2.30.33 kwam zij moe, maar voldaan over de finish.
Haar familie en vrienden hebben Els gesponsord en Els schenkt
de opbrengst van €200,- aan VeloVelo. Hartstikke fijn Els en ook
wij zijn trots op je prestatie!
Lege flessenactie hockeyteam Meisjes D
De meisjes D11 van hockeyvereniging GZG in Hardenberg
hebben lege flessen ingezameld voor VeloVelo. In totaal hebben
zij het bedrag van 108,95 euro opgehaald. Op 29 juni, tijdens de
barbecue na afloop van de 'moeder/dochter-wedstrijd die door de
dochters met 4-1 werd gewonnen, hebben zij dit mooie bedrag
aan Marjolein overhandigd. Super meiden! Bedankt!
Goede Doelenmarkt in Rheeze
De Goede Doelenmarkt in Rheeze was een succes. Ondanks de
kou werd de markt druk bezocht. Veel campinggasten uit de
buurt toonden interesse voor de activiteiten en de Filipijnse
spulletjes. De naamsbekendheid is vergroot, wie weet wat dat in
de toekomst brengt. De opbrengst van de cupcakes van Jasmijn
en de Filipijnse spulletjes bedroeg €141,50. Een mooi bedrag!
Agenda activiteiten
9 september:

Het team van Fysiotherapie Hart van Heemskerk gaat spullen
verkopen op de Kofferbakverkoop in Wijk aan Zee.

14 t/m 29 oktober: Bezoek aan de Filipijnen
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
Projecten
BEDRIJVEN: Kippenproject
Inmiddels is 1 familie klaar met het terugbetalen van het
startkapitaal, hartstikke fijn! De overige 4 families zijn nog bezig.
Tijdens ons bezoek in oktober zullen we alle families bezoeken
en hopen we dat alle families het startkapitaal hebben
terugbetaald. We houden u op de hoogte.

MEDISCH: Mabel Enero
Sinds de operatie heeft Mabel geen terugval meer gehad, ze krijgt
nog steeds haar maandelijkse medicijnen en dit gaat goed. We horen
dat ze langzaam maar zeker vorderingen maakt in haar herstel. We
zijn erg benieuwd en kijken uit naar oktober om haar weer te zien.

MEDISCH: Renelene Ferrer
Renelene ontvangt ook iedere maand financiële ondersteuning.
Hiervan krijgt ze medicijnen om de kwashikwor te bestrijden. Met
Renelene gaat het ook goed, de medicijnen doen goed hun werk!

VOEDSEL: Rijstmaaltijd op de basisschool 2011-2012
De basisschool in Casat is alweer een paar weken bezig na hun
zomervakantie in mei en juni. Er is een nieuwe directrice die samen
met haar team van leerkrachten dit succesvolle project doorzet. Het
aantal kinderen wat dit jaar meedoet aan het project is
gelijkgebleven aan vorig jaar. We zullen alle namen en resultaten in
oktober tijdens ons bezoek ontvangen.

SCHOLING: JULIUS AMBATALI
Julius heeft zijn derde studiejaar met goede cijfers afgerond en is
inmiddels gestart met het eerste semester van zijn vierde en laatste
studiejaar aan de Nueva Viscaja State University.
Julius is met een groepje studiegenoten bezig met een gezamenlijk
afstudeerproject. Julius is benoemd tot leider van de groep en heeft
hiermee een grote verantwoordelijkheid gekregen. Leuk om te horen!
Momenteel zijn ze voor hun afstudeerproject op ‘fieldtrip’ in Manila.
Als alles naar wens verloopt, zal Julius in mei 2013 zijn diploma halen.
NIEUWE PROJECTEN?
We hebben een aantal ideeen en aanvragen voor nieuwe projecten op de Filipijnen. We zijn
hiervoor de plannen aan het uitwerken en onze contacten aan het aanspreken. Tijdens ons
bezoek op de Filipijnen zullen we nader onderzoek doen naar de haalbaarheid van deze
plannen. We houden u op de hoogte!
Heeft u zelf een goed idee voor een nieuw project, of een project waar u zelf goede
ervaringen mee heeft? Laat het ons weten!
Voor meer informatie over onze projecten, klik hier: http://www.velovelo.info/index.php/projecten
Voor meer informatie over Stichting VeloVelo, kunt u terecht op onze website of onze
Facebookpagina:
www.velovelo.info of http://www.facebook.com/stichtingvelovelo.velovelofoundation

