
Nieuwsbrief Stichting VeloVelo
Nummer 9
December 2012

Nog een paar weken en dan is ook het jaar 2012 weer voorbij gevlogen. Het is een jaar met 
veel activiteiten geweest rondom VeloVelo. Het hoogtepunt was ons bezoek aan de 
projecten in Casat: in oktober zijn we twee weken op de Filipijnen geweest om onze 
projecten te bezoeken. Ook kregen we een aantal aanvragen voor nieuwe projecten. Door 
de snelle reacties  van donateurs via onze Facebook pagina konden wij direct handelen en 
de projecten opstarten, hartstikke fijn! In deze nieuwsbrief leest u uitgebreid over de stand 
van zaken rondom de projecten.

De komende weken staan natuurlijk vooral in het teken van de feestdagen. We wensen u 
hele fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2013!

Linda Selhorst & Marjolein van Wijk

Bezoek aan de Filipijnen

Activiteiten

Alle belevenissen tijdens deze reis hebben we in een reisverslag verwerkt. Dit verslag kunt 
u vinden op onze website of via deze link:
http://www.velovelo.info/images/stories/pdf/reisverslag_2012.pdf

Kofferbak verkoop
Fysiotherapie praktijk Hart van Heemskerk heeft o.l.v. Tineke 
en Marion veel spullen verkocht en de opbrengst gedoneerd 
aan Stichting VeloVelo. De opbrengst was €212,60. Een 
prima opbrengst voor een mooie en gezellige dag!

Samen met Cynthia, onze contactpersoon op de Filipijnen, haar man Ding en broer Boy, 
hebben we de projecten bezocht. We hebben de vriendelijkheid van de Filipijnse mensen 
weer mogen ervaren, het was een feest om weer terug te zijn. We zien ook dat onze steun 
uit Nederland zijn vruchten afwerpt: heel lokaal en persoonlijke hulp aan mensen die het zo 
nodig hebben. Wij geloven niet in een druppel op een gloeiende plaat, maar een druppel op 
de juiste plaat. En dat dit lukt, heeft ons bezoek aan Casat weer 100% bewezen! 
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BASISSCHOOL CASAT:  VOEDSELPROJECT
We hebben tijdens ons bezoek in Casat kennisgemaakt met de 
nieuwe directrice van de school, Nennette Magno. Zij is 
enthousiast over de resultaten van het afgelopen jaar en wil het 
project onder haar leiding graag voortzetten. Omdat dit project 
een grote invloed heeft op het budget van VeloVelo hebben we 
haar gevraagd om een voorstel te doen, om met minder kosten 
hetzelfde resultaat te behalen. Zij heeft de taken rondom het 
koken weer teruggegeven aan de ouders, door de kosten van 2 
koks uit te sparen, kunnen er 6 extra kinderen meedoen aan het 
project. Ook heeft zij met een winkeltje op de plaatselijke markt 
een deal kunnen sluiten; zij kan per maand rijst inkopen voor een 
lagere prijs. Alleen de producten als vlees en groente worden 
dagelijks  gehaald. We hopen dat ze deze ingezette lijn vol kan 
houden. 

BASISSCHOOL CASAT:  WATERVOORZIENING   NIEUW
Casat ligt vlakbij een waterbron in de bergen en er loopt een waterleiding van de bron naar 
een tank vlakbij de school. Vanuit de tank, wordt er water afgevoerd naar de school; alle 
klaslokalen hebben de mogelijkheid tot het gebruik van water.
In de loop van schooljaar 2012-2013 ging de tank kapot (lek) en waren de leidingen aan 
vervanging toe. Er was  geen schoon drinkwater meer beschikbaar. Het weinige water dat er 
nog was, werd gebruikt voor het koken van de rijstmaaltijd voor het voedselproject. 

Wegens de beschikking over internet in ons hotel in de buurt van Casat, konden wij direct 
via onze Facebook-pagina een oproep doen. Hier werd direct enthousiast op gereageerd 
en wij konden nieuwe leidingen kopen en afspraken maken met de loodgieters. Een paar 
weken na ons vertrek, ontvingen we onderstaande foto’s met de tekst: “The tank and the 
hose have been repaired. Water is coming to the school again. Thank you so much, God 
bless you”. 

Tijdens ons bezoek aan de Filipijnen in oktober 2012, zijn er twee nieuwe projecten gestart. 
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe indeling van de projecten. VeloVelo richt zich op 5 
pijlers: ondersteuning bieden aan projecten rondom de basisschool van Casat, financiële 
ondersteuning bij medische problemen, scholing, bedrijven en personen. In deze 
nieuwsbrief geven u een update over de bestaande projecten en laten we u kennis maken 
met onze twee nieuwe projecten. 

Projecten



SCHOLING:  STUDENT JULIUS AMBATALI 
Julius is dit jaar begonnen aan zijn vierde en laatste studiejaar. Vlak 
voor wij hem opzochten in Casat heeft hij met succes zijn ‘thesis’ 
verdedigd en hiermee heeft hij zijn studievakken afgerond. Heel 
knap en hij is hier erg blij mee. Het laatste deel van zijn studie 
bestaat uit het doen van een ‘OJT’, een ‘on job training’. Hij doet 
deze stage op het gemeentehuis van Bayombong, op de afdeling 
financiën. Hij heeft een aanvraag voor een uniform gedaan, welke 
hij verplicht is  om te dragen: een pantalon en een overhemd. Via 
Facebook werd er al snel een donateur gevonden en kon hij dit 
aanschaffen. Als hij zijn stage succesvol afrond, zal hij medio april 
zijn diploma ontvangen.

MEDISCH:  RENELENE FERRER
Het gaat erg goed met Renelene! Ze voelt zich een stuk beter dan een half jaar geleden. De 
kwashikwor is verdwenen door de medicijnen, dit is duidelijk te zien aan haar gezicht en 
lichaam; de witte vlekken zijn volledig verdwenen. De ondervoeding is nog aanwezig (ze had 
extreem ondergewicht en heeft nu ondergewicht), evenals de tuberculose. We blijven 
Renelene steunen met medicijnen en extra vitamines om haar te helpen weer gezond te 
worden. Ook doet zij mee aan het voedselproject.

MEDISCH:  MABEL ENERO
Mabel maakt nog steeds vorderingen: haar hoofd- en rompbalans 
worden beter. De spasticiteit in haar rechterarm en benen is 
onveranderd. Haar glimlach en ondeugende blikken zijn er nog 
steeds! In een gesprek met haar ouders geven zij aan dat Mabel 
niet zelfstandig kan zitten en ze zouden hierin graag ondersteund 
worden. Dit vinden wij een goed voorstel en gaan op zoek naar een 
meubelmaker voor een aangepaste stoel. 

BEDRIJVEN:  KIPPENPROJECT
Twee families hebben het volledige startkapitaal 
terugbetaald, de overige drie zijn hard aan het werk, om dit 
ook voor elkaar te krijgen. We hebben de vijf families 
uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst, waarbij we 
ze getrakteerd hebben op een rijstmaaltijd met kip. Alle 
families  waren erg blij met deze verrassing. Familie Rosana 
en familie Enero zijn tijdens  de bijeenkomst in het zonnetje 
gezet wegens hun goede prestaties m.b.t. het terugbetalen
van het startkapitaal. Met deze avond hebben we dit project 
afgesloten.

In Solano vinden we een bedrijfje wat ons hierin kan ondersteunen; we 
mogen een stoel meenemen om te proberen en wat aanpassingen op te 
doen. Na de passessie met Mabel krijgen we ook nog een kleine korting, 
erg leuk! De meubelmaker heeft een prachtige zitvoorziening voor Mabel 
gemaakt. Ook krijgt Mabel elke maand haar medicijnen tegen epilepsie. 



Voor meer informatie over onze projecten, 
klik hier: http://www.velovelo.info/index.php/projecten. 
Wilt u direct doneren om onze projecten te ondersteunen, dan kunt u terecht op onze 
donatiepagina, http://www.velovelo.info/index.php/nl/donatie

PERSONEN:  FAMILIE MILLIARE    NIEUW 
Dante Milliare is een vader die met zijn 4 van zijn 5 kinderen in een 
huisje in Casat woont. Zijn vrouw heeft haar man en kinderen 2 jaar 
geleden in de steek gelaten. De oudste zoon is een jaar geleden 
weggelopen van huis, er is  geen informatie bekend waar dit kind nu is 
en hoe het met hem gaat. Dante verblijft met de vier overgebleven 
kinderen in een huis van bekenden waar hij tijdelijk kan wonen. Hij 
werkt soms 3 dagen per week op het rijstveld (2x per jaar 3 maanden), 
de oudste kinderen zorgen dan om de beurt voor het jongste broertje 
van 4jaar en blijven daardoor weg van school. Zo missen zij de lessen 
en de lunch die zij krijgen van het Voedselproject. De oudste drie 
kinderen zitten door deze omstandigheden alledrie in groep 4 en zijn 
respectievelijk 11, 9 en 8 jaar oud. De kinderen hebben geen eigen 
kleren, hun slippers zijn kapot van de dagelijkse lange wandeling van en naar school en zij 
krijgen soms van de leerkrachten wat extra eten en benodigdheden. 

VeloVelo biedt haar hulp aan aan deze familie. Via onze contacten in de omgeving van Casat 
hebben we een baan kunnen regelen voor vader Dante. Hij wordt conciërge op een 
basisschool in een nabijgelegen dorp. Hij mag zijn jongste zoon meenemen, zodat de andere 
kinderen naar school kunnen gaan. Hij doet een aanvraag voor een fiets, om zijn kinderen bij 
hun school af te kunnen zetten, op weg naar zijn werk. De kinderen krijgen allemaal eigen 
kleding, bestaande uit een 3 korte broeken, 3 shirts, 3 onderbroeken, 1 paar slippers en 1 paar 
schoenen. Zowel vader als alle kinderen zijn ontzettend blij en dankbaar voor de 
ondersteuning. We hebben deze uitgaven direct kunnen doen, wegens gulle donateurs via 
onze Facebook-pagina. De komende maanden zal VeloVelo het salaris betalen voor Dante, 
omdat de school geen geld vrij kan maken gedurende een schooljaar. 

Activiteiten Agenda

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

20 december  Kraampje op de kerstmarkt van OBS De Kern in Hardenberg

23 december  Er wordt een collecte gehouden in de Welkomkerk in Rockanje.
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Het assortiment met leuke, Filipijnse spulletjes is  uitgebreid. We hebben na ons laatste 
bezoek o.a. nieuwe tassen en leuke portemonneetjes meegebracht. Klik op onderstaande 
link om deze spullen en nog veel meer te bekijken. Wie weet vind u nog een leuk 
kerstkado! http://www.velovelo.info/index.php/nl/kado-idee

Kado idee

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR!
Cynthia Binuya, Marjolein van Wijk, Linda Selhorst, Norla S. Valdez

Stichting VeloVelo bedankt al haar donateurs en supporters voor hun 
steun aan haar projecten. Mogen we in 2013 ook weer op u rekenen? 
Namens de deelnemers aan de projecten: Salamat! Bedankt!
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