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Op de valreep van het jaar brengen we jullie graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 

Ons plan om een nieuw centrum voor de straatkinderen van Tunasan te kopen wordt 
steeds concreter. We zijn druk bezig met fondsenwerving en hebben al meer dan de helft 
van het streefbedrag binnen; nog € 35.000,- te gaan!  
 
Onze website is vernieuwd, we zijn hier erg blij mee. Werner bedankt voor al je hulp en 
inspanningen! 

De komende winterperiode zijn we druk met het fine-tunen van onze nieuwe website, 
fondsenwerving en de contacten met de Filipijnen om korte lijnen te houden met onze 
projecten.  

We houden jullie via Facebook en onze website op de 
hoogte.  

We wensen iedereen gezellige feestdagen en een 
fantastisch 2019 toe!  
  
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  
 

NIEUWS

VeloVelo bestaat 8 jaar

Op 24 augustus jl. bestond Stichting VeloVelo alweer 8 jaar. Vol 
trots kijken we terug op de afgelopen jaren. We zijn met helemaal 
niets begonnen, ‘gewoon’ met ons verjaardagsgeld naar de 
Filipijnen gegaan. En met dat geld zijn we in 2010 onze eerste 
projecten gestart. En kijk ons nu: kleinschalige projecten die het 
verschil echt maken! Bedankt voor jullie steun aan ons en 

De wc bij de familie Enero is klaar voor gebruik!

Bij ons bezoek in april/mei deed de familie een aanvraag voor een toilet 
voor hun huis. Dan hoefden ze niet meer in de bosjes of bij de buren 
hun behoefte te doen. We hebben toen een toiletpot en blokken cement 
voor het gebouwtje gekocht. De familie is zelf aan de slag gegaan met 
de leidingen en de bouw. En inmiddels is het klaar en wordt er volop 
gebruik van gemaakt, super! 

Jaarmarkt Santpoort ondanks hitte weer een succes
Het was 35+ graden en we stonden vol in de zon met onze 
spullen. Het was een bloedhete dag, waar we toch nog veel 
spullen hebben verkocht. De opbrengst gaat naar Mabel, dan 
kunnen we haar medicijnen weer een paar maanden betalen. Veel 
dank aan het verkoopteam!



Bart laat zich sponsoren tijdens Dam tot Dam loop

Bart heeft zich in september weer in het zweet gewerkt voor VeloVelo. Hij deed 
mee aan de Dam tot Dam loop en liet zich sponsoren door vrienden en familie. 
Dit leverde weer een mooi bedrag op dat hij doneerde aan  VeloVelo voor het 
nieuwe onderkomen van en voor de straatkinderen. 

Braderie Vergierdeweg in Haarlem noord werd druk bezocht

We stonden ook weer op de jaarlijkse braderie in Haarlem noord. 
De hele dag was het enorm druk bij onze grote plek, vol met 
gekregen spullen voor de verkoop. Naaimachines, grasmaaiers, 
boeken, potten en pannen, van alles hebben we verkocht. De 
opbrengst van deze markt gaat naar de studiekosten van Ellion, 
omdat we voor hem nog geen vaste sponsor hebben gevonden. 

Lege flessen actie bij AH in Hardenberg 

Twee maanden lang konden klanten van AH Hardenberg hun statiegeldbon 
inleveren en zo het statiegeld doneren aan VeloVelo. Ook deze actie 
leverde een mooi bedrag op. AH Hardenberg, bedankt!

Koffie verkoop tijdens ‘de smaak van Zwolle’ 

Hennie heeft zelf koffie gebrand en heeft dit tijdens de ‘smaak van 
Zwolle’ op de markt verkocht. Hij doneerde een deel van de 
opbrengst aan VeloVelo en draagt zo zijn steentje bij aan de bouw 
van het nieuwe onderkomen voor de straatkinderen. Bedankt 
Hennie!

Kerstmarkten in Santpoort en Heemskerk een super succes

We hebben weer op de kerstmarkten van Santpoort en Heemskerk gestaan en beide 
waren een groot succes! In Santpoort hadden we 2 kramen en was het nonstop enorm 
druk. En in Heemskerk stonden we met 1 kraam pal op de ijzige wind, maar trotseerden de 
Heemskerkers het koude weer om bij ons iets te kopen. De opbrengsten waren weer super 
en komen ten goede aan de scholingsprojecten voor de kinderen die nog geen vaste 
sponsor hebben. Dank aan ons verkoopteam, klanten en donateurs!



PROJECTEN

Medisch Mabel Enero
Met de gezondheid van de 10 jarige Mabel gaat het redelijk 
stabiel. De anti- epileptica doen goed hun werk en de drain in 
haar hoofd werkt ook nog goed. Haar familie is nog steeds gek 
op haar. Ook is Mabel tante geworden, want haar broer heeft 
een baby gekregen! 

Bedrijven Sari Sari store
Het winkeltje van Elisabeth is nog altijd open. Ze heeft haar 
assortiment wat aangepast naar aanleiding van vraag van de 
klanten. Koffie, babymelk en alcohol lopen het beste. Soms 
gaat Elisabeth met haar man mee, om te helpen met rijst 
planten in de rijstvelden. Dan nemen de kinderen de winkel 
even van haar over. Elisabeth kan met de opbrengst van de 
winkel de schoolkosten van haar 2 jongste kinderen zelf 
bekostigen.

Bedrijven Mary Ann en haar naai atelier

Mary Ann heeft inmiddels een trapnaaimachine en is hier 
drukdoende mee aan het oefenen. De elektrische naaimachine 
heeft ze ingeruild, dit bleek toch te lastig en kostte ook teveel 
stroom.  
Als Mary Ann haar vaardigheden heeft verbeterd, zullen we met 
haar gaan praten over uitbreiding van haar kleine business. 

Scholing Update scholieren en studenten

Het schooljaar is voor de scholieren in juni jl. begonnen en voor de 
studenten aan College in augustus. Ze zijn het nieuwe jaar allemaal 
gestart met nieuwe schoolspullen en waar nodig een nieuw uniform. 
We verwachten in januari de resultaten binnen te krijgen van het 
eerste half jaar. 

Kanlungan Voedselproject straatkinderen
Dagelijks komen er zo’n 45 straatkinderen naar het Tunasan 
Community Centre voor een rijstmaaltijd die door VeloVelo 
gesponsord wordt. Door het aanbieden van deze maaltijd, kunnen 
de maatschappelijk werkers de kinderen en hun situatie in beeld 
brengen en waar nodig hulp bieden. Wat vaak nodig is, de 
kinderen leven onder schrijnende omstandigheden. Huismoeder 
Mel zorgt voor de boodschappen en het koken van de maaltijd, 
de kinderen zijn gek op haar! 

Kanlungan Nieuw onderkomen
Het huidige onderkomen ligt aan een gevaarlijke weg en is te klein 
om de grote toestroom van straatkinderen aan te kunnen. Ook is de 
huur erg hoog. VeloVelo is bezig met fondsenwerving om een 
nieuw, eigen, onderkomen te realiseren voor Tunasan. Zodat er 
geen geldzorgen meer zijn, de kinderen kunnen worden 
opgevangen en er meer gedaan kan worden aan livelyhood 
programma’s voor de kinderen en hun ouders. 



Deze scholieren en studenten zoeken sponsor!
Tijdens ons bezoek hebben we weer een aantal kinderen en jongeren ontmoet die leergierig 
zijn, goede cijfers halen en super gemotiveerd zijn om te studeren, omdat ze weten dat dat 
hun enige kans is om een beter leven op te bouwen voor zichzelf en hun familie. Een aantal 
zoekt nog een sponsor : leuk om alleen, met je collega’s, familie en / of sportteam te doen!  
Graag stellen we ze je aan jullie voor. 

Rolando is een oud student van ons en betaalt van zijn salaris 
de versteviging van het familiehuis. Om nog beter voor zijn 
familie te kunnen zorgen, wil hij graag nog een 2 jarige opleiding 
aan College volgen. Om zijn droom te helpen verwezenlijken, is 
€ 45,- per maand nodig. Iedere eenmalige of vaste bijdrage voor 
hem is welkom! De bijdrage kan gestort worden op : 
NL18RABO0153206187 o.v.v. Rolando

Rolando wil 2 jaar aan College studeren Zoekt een sponsor!

Ellion zit op High School
Ellion woont samen met zijn vader in Manila. Zijn moeder heeft het gezin 
verlaten toen Ellion 2 jaar oud was, er is geen contact meer wat Ellion 
veel verdriet doet. Ellion heeft een goede band met zijn vader en wil heel 
graag zijn school afmaken en een diploma halen. Zodat hij kans heeft op 
een baan met een goed salaris. Zijn droom is om later net zo goed voor 
zijn vader te zorgen als zijn vader nu voor hem zorgt.  

Om zijn droom te helpen verwezenlijken, is € 20,- per maand nodig. 
Iedere eenmalige of vaste bijdrage voor hem is welkom! De bijdrage kan 
gestort worden op : 
NL18RABO0153206187 o.v.v. Ellion

Zoekt een sponsor!

Aprilene is een echte high potential en zoekt een sponsor!

Aprilene woont samen met haar ouders, broertjes en zusjes in 
de rijstvelden van Casat. Elke dag loopt ze een uur naar 
school. Ze is vrolijk, lief, zachtaardig en heeft een duidelijk 
doel in haar leven : juf worden en zoveel mogelijk kinderen de 
kans bieden op een beter leven door goed onderwijs. Voor ze 
aan de opleiding tot juf kan beginnen, moet ze eerst High 
School afmaken.  

Om haar droom te helpen verwezenlijken, is € 20,- per maand 
nodig. Iedere eenmalige of vaste bijdrage voor haar is welkom! 
De bijdrage kan gestort worden op : 
NL18RABO0153206187 o.v.v. Aprilene

Zoekt een sponsor!

Ook een project steunen of sponsor worden? 

Interesse in het steunen van een van onze scholieren? Stuur een mailtje naar : 
contact@velovelo.info . Een deel of eenmalig sponsoren kan ook! 

mailto:contact@velovelo.info
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Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen! 
http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744

Wilt u Stichting VeloVelo ondersteunen in haar werkzaamheden, maak dan 
uw donatie over op bankrekeningnummer NL18RABO0153206187 ten 
name van Stichting VeloVelo. 

Salamat ! Dank u wel !

Oproep voor acties - help ons mee! 

Onze droom voor de toekomst is het realiseren van een eigen pand voor de straatkinderen 
van Tunasan. De begroting geeft een totaalbedrag van € 80.000,- weer. Dat is een enorme 
opgave om te realiseren, maar we zijn net over de helft! We vragen jullie hulp voor de andere 
helft.  
Wie gaat er binnenkort meedoen aan een (halve) marathon, de Alp d’Huez beklimmen of een 
andere sportieve prestatie leveren? Wie wil lege flessen inzamelen en de opbrengt aan 
VeloVelo doneren? Wie wil met zijn/haar team een actie verbinden aan hun sportieve of 
werkprestaties ? Wie wil met zijn school of bedrijf een sponsorloop organiseren voor 
VeloVelo? Wie kan er met zijn club of vereniging een actie verzinnen die bijdraagt aan een 
beter leven voor Filipijnse straatkinderen? Wie weet een organisatie die projecten zoals die 
van ons ondersteunt?  

We denken graag met u mee! We staan overal open voor! We hopen op jullie input! 
Laat het ons weten via contact@velovelo.info Bedankt ! 

Online winkelen via sponsorkliks.nl

Shopt u veel online?  
Door op onderstaande link te klikken verschijnt een overzicht van 
tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en HEMA. Elke 
aankoop bij een van deze bedrijven levert VeloVelo een commissie 
op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra en 
levert ons veel op! 

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via 
jouw sponsordoel kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke 
bestelling of reservering geld oplevert. 
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8030
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