
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief Stichting VeloVelo 

Nummer 30 

Juli 2020 

Zoals jullie van ons gewend zijn, brengen we iedereen weer op de hoogte van het laatste 
nieuws rondom Stichting VeloVelo en de projecten op de Filipijnen.  
 
De hele wereld is in de ban van het coronavirus, welke ook op de Filipijnen om zich heen 
grijpt. De scholen, grote winkels en restaurants zijn ook hier gesloten en president Duterte 
heeft een lockdown ingesteld voor Luzon. Dit houdt in dat iedereen onder de 18 en boven de 
60 jaar niet op straat mag komen. Per gezin mag er 1 persoon boodschappen doen, maar 
wel met een geldig ID. Van 's avonds 8 uur tot 's ochtends 5 uur is het voor iedereen verboden 
op straat te zijn zonder geldige reden. Hier staan behoorlijke straffen op! 
 
Helaas gaat het dit jaar, vanwege corona, niet lukken naar de Filipijnen af te reizen om de 
projecten te bezoeken. We houden contact via de mail, skype en overige social media. 
 
We wensen u veel leesplezier. En ook een fijne zomer,  
waarbij u, uiteraard op afstand, kan genieten met en van  
uw dierbaren.  
 
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  

 

 
 
 
 NIEUWS 

Kinderclub PKN Hardenberg 

De twee groepen van de kinderclub van de PKN gemeente 
van Radewijk hebben de vrijwillige bijdrage voor deelname 
aan de kinderclub gedoneerd aan Stichting VeloVelo. 
Vanwege de coronacrisis moest de club jammer genoeg al in 
maart stoppen. 
De opbrengst van deze actie: 112 euro! Een super mooi 
bedrag! 
Kinderen en leiding van de club: heel erg bedankt! 
Kerstmarkt op basisschool Icarus in Heemstede 

Vorig jaar in december hield basisschool Icarus in Heemstede haar jaarlijkse kerstmarkt. 
Ook zou er in het voorjaar een sponsorloop gehouden worden voor Stichting VeloVelo. 
Vanwege de coronacrisis moest de sponsorloop afgelast worden. 
Het was de bedoeling dat de opbrengst van beide acties feestelijk overhandigd zou 
worden, maar dat kan helaas niet doorgaan. 
 
Wel hebben wij inmiddels het mooie bedrag van 1252,85 euro op de bankrekening 
ontvangen. Echt een super bedrag. Wij zijn daar erg blij mee! Kinderen, ouders en 
personeel van basisschool Icarus in Heemstede heel erg bedankt! 



 

 

 

 
 

Sponsorschaatsen Winterkoninkje IJsclub Haarlem 

Het bedrag dat de kinderen van het Winterkoninkje bij elkaar 
geschaatst hebben is 3509,95 euro. Door corona kon dat 
jammer genoeg niet officieel overhandigd worden. 
Wij zijn supertrots op alle kinderen! 

Joost schaatst op de Weissensee voor VeloVelo 

Ook dit jaar heeft Joost van het Kaar weer een geweldige 
prestatie neergezet op de Weissensee! 200km schaatsen in 
7.27.01 is een absolute topprestatie. Hij heeft het 
gesponsorde bedrag gedoneerd aan VeloVelo. 

CORONA OP DE FILIPIJNEN EN DE INVLOED OP ONZE PROJECTEN 

Projecten in Casat  

“Onze” families in Casat hebben het erg 
zwaar. Daarom hebben wij Madame Norla 
(onze contactpersoon in Casat) gevraagd 
voor hen een voedselpakket te maken. Zij 
is bij de families langs geweest en heeft 
de pakketten uitgedeeld. De families 
waren er erg blij mee! 

Projecten in Manila 

Gelukkig blijven ze vanuit het Tunasan Community Center en 
het hoofdkantoor de straatkinderen en hun families helpen. 
Elke maand geven ze hen een voedselpakket. De afgelopen 
keer hebben ze 200 families zo'n pakket gegeven! Hiervoor 
gebruiken ze o.a. het geld wat VeloVelo elke maand voor het 
voedselproject doneert. En dat is goed om te horen! 
 
Ook het Tunasan Community Center waar onze 
straatkinderen overdag een onderdak vinden is grotendeels 
gesloten. De medewerkers van het TCC doen hun uiterste 
best om de getroffen gezinnen te ondersteunen met eten en 
andere hulp. 

Ook onze studenten in Casat hebben het moeilijk. Ze proberen vanuit huis, als er een 
computer beschikbaar is tenminste, via online modules hun schoolwerk zo goed 
mogelijk te doen. Gelukkig gaan steeds meer scholen de mogelijkheid aanbieden om 
kinderen met hun ouders, onder strikte regels, naar school te laten komen om daar 
gebruik te maken van de computers. 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

Omdat de straatkinderen niet naar het dagcentrum van Tunasan mogen komen vanwege 
de strenge regels, wordt er aan een plan gewerkt om de kinderen online mee te kunnen 
laten doen aan onderwijs op afstand. Het idee is om alle ouders middels financiële 
ondersteuning een mobiele telefoon te laten kopen, waarbij het beltegoed betaald kan 
worden uit het schoolgeld. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt. Houd onze 
Facebook pagina in de gaten voor het laatste nieuws.  

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 

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 ! 
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