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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 wereld is nog steeds in de ban van het coronavirus. Op de Filipijnen is de strenge
lockdown al maanden van kracht. De inwoners die het toch al zo zwaar hebben, hebben nog
meer moeite om te overleven en hun familie van voedsel en inkomen te voorzien. Er geldt
een avondklok en overdag mag er maar een lid van de familie de straat op. Er kan dus niet
gewerkt worden en de verveling slaat daar ook toe, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Gelukkig werken we samen met de lokale jeugdgezondheidszorg die de straatkinderen in de
gaten houdt, eten langsbrengt en ervoor zorgt dat ze hun schoolwerk blijven doen. Zo dragen
we samen een steentje bij om de kinderen een zo goed mogelijke voorbereiding op hun
toekomst te geven!
We wensen u veel leesplezier en fijne feestdagen,
waarbij u, uiteraard op afstand, kan genieten met en van
uw dierbaren.
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk

NIEUWS

10 jarig jubileum!
Afgelopen augustus vierden we ons 10 jarig jubileum. Helaas konden we geen feestje
geven, maar we hebben wel teruggeblikt naar hoe het begon: 10 jaar geleden zaten we bij
de notaris voor het vastleggen van de statuten. Een maand later waren we jarig en
vroegen we onze gasten om een financiële bijdrage. Weer een maand later vertrokken we
naar de Filipijnen, met een doel, nog zonder projecten. En 10 jaar later zijn we vele
projecten, leerzame lessen, mooie momenten en vele successen verder. We zijn heel erg
dankbaar voor alle trouwe supporters, donateurs, sponsors en vrijwilligers; zonder jullie
was het nooit gelukt zo’n succesvolle stichting op te bouwen! Kleinschalig, direct bij de
mensen en korte lijnen tussen sponsor, stichting en de deelnemers aan de projecten. Wij
zijn trots op onszelf EN op iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het succes
van Stichting VeloVelo.

Geen schaatsen, wel elke dag wandelen en fietsen voor VeloVelo
Kerst is de tijd dat Joost normaliter zijn schaatskilometers
verkoopt. Helaas dit jaar geen alternatieve elfstedentocht,
maar hij heeft iets anders bedacht en verkoopt nu zijn wandelen fietskilometers. Elke dag in de kerstvakantie gaat hij
kilometers maken die hij graag laat sponsoren! Meer
informatie hoe je hem kan sponsoren? Check zijn Facebook:
@JoostSantpoort

CORONA OP DE FILIPIJNEN EN DE INVLOED OP ONZE PROJECTEN
Projecten in Casat
Onze deelnemende families in Casat, in het noorden van
Luzon, hebben het onverminderd zwaar. Gelukkig kunnen
we ze regelmatig van een voedselpakket voorzien en
kunnen de kinderen sinds begin oktober weer een aantal
online lessen volgen.

Met Mabel gaat het goed, ze is stabiel en altijd vrolijk. Haar familie is
dankbaar dat ze middels de steun van VeloVelo nog steeds in hun midden
is. Ze brengt de familie veel plezier in moeilijke tijden.

Projecten in Manila
De medewerkers van Tunasan gaan elke dag de straat op om
de straatkinderen en hun families van eten te voorzien. Ook
monitoren ze of de leerlingen wel meedoen aan de online
lessen.
De kinderen kunnen deze lessen volgen middels de met hulp
van VeloVelo aangeschafte materialen.
Voorafgaand aan het uitdelen en gebruiken van de materialen is er een bijeenkomst
geweest op Tunasan. Hier waren al onze scholieren en studenten aanwezig. Ze hebben
de regels gehoord over het gebruik van de telefoons: er wordt alleen schoolwerk op
gedaan en de telefoons blijven eigendom van Tunasan. De benodigde load moeten ze
betalen van hun maandelijkse studiebijdrage die ze al ontvangen. Ook de ouders hebben
deze regels gehoord en hebben getekend voor hun medewerking. Met de ouders en
scholieren zijn direct alle schoolresultaten besproken. De meeste scholieren werken hard
en verdienden een pluim en een aantal kreeg nog wat extra tips mee.

FIJNE FEESTDAGEN

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 !

