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De kerstdagen en Oud&Nieuw zitten er weer op. Een mooi moment om terug te blikken op 
de activiteiten in en ontwikkelingen rondom de projecten op de Filipijnen.  

Marjolein is september jl. naar de Filipijnen afgereisd om de projecten te bezoeken. Helaas 
zonder Linda want die kon zich in haar eerste jaar als praktijkeigenaar niet vrijmaken om 
haar te vergezellen. Gelukkig bracht man Tonny uitkomst en heeft hij Marjolein ter plekke 
met raad en daad bijgestaan. Bedankt Tonny! Het uitgebreide reisverslag vindt u op onze 
website www.velovelo.info 

De afgelopen maanden waren er ook diverse activiteiten in Nederland ten behoeve van de 
projecten, waarover in deze nieuwsbrief meer. 
Ook brengen we u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen van de deelnemers aan onze projecten.  

Heeft u nog ideeën voor fondsenwerving? Laat het ons 
weten, we gaan graag in gesprek. 

We wensen iedereen een gezond en liefdevol 2020 toe! 
  
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  
 

NIEUWS

Terugblik reis Filipijnen september 

Op de verjaardag van Linda vlogen Marjolein en haar man Tonny naar de Filipijnen om de 
projecten te bezoeken. Ook dit jaar was het weer een druk programma. Alle studenten zijn 
bezocht en de schoolresultaten besproken. Dit jaar is het gelukt om een afspraak te maken 
met de directrice van Kanlungan, ate Sol. En werden we op de hoogte gebracht van de 
laatste nieuwtjes rondom Kanlungan. Met haar is ook gesproken over het nieuwe 
onderkomen voor Tunasan en van haar kregen we te horen dat we toch echt door moeten 
sparen tot 80.000 euro. Werk aan de winkel dus! 
In Casat hebben we de bruiloft van Liezel en Marlon meegemaakt. Dat was een hele 
belevenis Het was fijn om iedereen in Casat weer te ontmoeten en te zien dat het goed met 
ze gaat. 
Het was weer een mooie reis. Anders omdat Linda niet mee was. Hopelijk kunnen we 
volgend jaar weer samen gaan.

9 jarig bestaan Stichting VeloVelo
Op 24 augustus jl. vierden wij ons 9 jarig jubileum. Wat weten 
we nog goed dat we met onze ideeën ‘om wat goeds te doen’ 
steeds verder vorderden en we op 24 augustus 2010 bij de 
notaris zaten. In oktober van datzelfde jaar vertrokken we met 
een paar honderd euro verjaardagsgeld naar de Filipijnen, met 
1 contactpersoon en nog zonder idee van projecten. En moet je 
kijken waar we nu staan! Wij zijn trots en kijken uit naar het 
komende lustrumjaar. 



Regenachtige jaarmarkt in Santpoort
Op 2 augustus stonden we met een topteam van 
verkopers op de jaarlijkste markt tijdens de Santpoortse 
Feestweek. Waar we in 2018 nog smolten van de zon, 
hadden we dit jaar zeilen en paraplu’s nodig, wat een 
regen! Ondanks het weer, hebben we een hele gezellige 
dag gehad, met veel kopers en een mooie opbrengst!

Kerstmarkten Heemskerk en Santpoort afgelast

Het was jammer dat het precies in het weekend van 14 en 15 
december zo’n enorm harde wind stond. Beide dagen werd de 
kerstmarkt op het laatste moment afgelast. We hebben alle 
kerstspullen uit de Filipijnen en via sponsors weer hoog en droog op 
zolder gezet; volgend jaar een nieuwe kans!

Baby geboren - Mary Ann is moeder geworden
Mary Ann heeft een prachtige dochter gekregen: Kiesha Faith.  
Mary Ann is de oudste zus en oppas van Mabel en doet ondertussen 
ook naaiwerk voor de buurt, met de naaimachine die ze via VeloVelo 
gekregen heeft nadat ze haar naaicursus had afgerond. We wensen 
Mary Ann en haar gezin veel geluk voor de toekomst!

Kinderclub PKN Hardenberg

We waren te gast bij de kinderclub van de PKN gemeente van 
Radewijk waar we een presentatie gaven over onze projecten. 
De kinderclub vraagt van 1 oktober tot en met Pasen een 
vrijwillige bijdrage voor deelname. De opbrengst gaat altijd naar 
een goed doel en dit keer is het VeloVelo. Superleuk, we zijn erg 
benieuwd! 

We zijn nog steeds bezig met het inzamelen van geld om een nieuwe dagopvang voor de 
straatkinderen van Tunasan te kopen. 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.  
De teller staat op dit moment op 60.000,- en we hebben er nog 20.000,- te gaan. Op naar de 
80.000,-! 

Tussenstand inzamelen geld voor nieuwe dagopvang Tunasan



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. Bij de laatste check in het ziekenhuis is de dosis 
medicijnen iets verhoogd, passend bij haar gewicht. 

Scholing Update scholieren en studenten

Het schooljaar is voor de scholieren in juni jl. begonnen en voor de 
studenten aan College in augustus. Er zijn een aantal wisselingen in 
de scholieren en studenten : 
Jessica is gestopt met het scholingsproject via VeloVelo. Ze heeft 
ons bedankt voor de jarenlange steun en staat haar plekje graag af 
aan een ander kind, die onze steun goed kan gebruiken.

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! 

Alle andere scholieren en studenten doen het goed op school en proberen hun cijfers te 
verbeteren. 

Joost gaat weer schaatsen voor VeloVelo!
Na het natte schaatsavontuur in Zweden vorig jaar, gaat Joost eind 
januari zijn 230km schaatsen op de alternatieve 11 stedentocht van 
de Weissensee. Hij verkoopt zijn schaatskilometers voor 5,- per stuk 
en laat zich zo de hele tocht sponsoren voor onze projecten. Wat 
geweldig!  
Ook een schaatskilometer kopen? Dat kan via @Joostsantpoort op 
zijn Facebook pagina. 

Basisschool Icarus uit Heemstede nodigde ons uit om in alle 
klassen over het leven van de Filipijnse (straat-)kinderen te 
vertellen, zodat de leerlingen weten waar de opbrengst van de 
kerstmarkt naar toe gaat. In alle klassen waren de kinderen onder 
de indruk, stelden belangstellende vragen en vonden ze het super 
interessant. Bedankt voor de uitnodiging en we hopen op een 
mooie opbrengst! En nog meer goed nieuws: Icarus gaat ook nog 
een sponsorloop organiseren voor VeloVelo, wat een 
supernieuws!

Basisschool Icarus in actie voor de Filipijnen



Deze scholieren zoeken sponsor!
Een aantal van onze scholieren 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. 

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!

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! 

AGENDA 2020

24 januari Joost schaatst op de Weissensee
29 februari Sponsorschaatsen Winterkoninkje IJsclub Haarlem
voorjaar Sponsorloop basisschool Icarus Heemstede
27 april Koningsmarkt
6 augustus Jaarmarkt Santpoort

Rex Apostel zit op High School
Rex Apostel is een straatkind en veroorzaakte jarenlang ruzie op straat. 
Zijn moeder is verslaafd aan drugs en van zijn vader is niets bekend. 
Door de streetworkers van Tunasan is Rex naar de dagopvang gebracht 
en daar heeft hij alle normen en waarden geleerd die hem van straat 
moeten houden en hem meer kans kunnen geven op een beter leven.  
Tijdens het bezoek in september hebben we hem thuis opgezocht en 
gesproken. Sinds zijn deelname aan de programma’s op Tunasan gaat 
het nu heel goed met hem. Hij haalt goede cijfers op school, doet veel 
voor andere kinderen bij Tunasan en verdient zeker een kans!

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. Rex Apostel

Zoekt een sponsor!
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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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