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Graag brengen we iedereen weer op de hoogte van het laatste nieuws rondom Stichting 
VeloVelo en de projecten op de Filipijnen. De laatste nieuwsbrief dateert van december vorig 
jaar, maar hoe jammer het ook is dat we, als gevolg van het coronavirus en de noodtoestand 
op de Filipijnen, al sinds 2019 niet meer zelf de projecten hebben bezocht; er is genoeg om 
te vertellen!  
 
Want 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!!
 
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  
!
 
 
 

NIEUWS 

Familie van het Kaar sportief aan de slag voor VeloVelo! 

Omdat er geen alternatieve Elfstedentocht georganiseerd werd i.v.m. de coronamaatregelen, 
heeft Joost besloten zijn schaatskilometers in te ruilen voor wandel- en fietskilometers. Hij 
heeft er in twee weken kerstvakantie 213 km opzitten! Dochters Merel, Fiene en Babet 
hebben ondertussen ruim 100 kerstbomen versleept en ingeleverd bij de gemeente.  
Het totaalbedrag van beide acties: 1148,50 euro. Wow, wat onwijs veel! We zijn supertrots op 
deze sportieve familie! Het bedrag zal gebruikt worden voor het nieuwe onderkomen voor de 
straatkinderen van Tunasan. 
 



 

 

Sponsorschaatsen Winterkoninkje IJsclub Haarlem 

Wat ontzettend fijn dat het nieuwe bestuur van het 
jeugdschaatsen het sponsorschaatsen voor VeloVelo heeft 
overgenomen. Het festijn werd verspreid over 2 zaterdagen 
gehouden en het was fantastisch! De kinderen hebben vele 
rondjes gereden en hun sponsors trots gemaakt; zij 
schaatsten 2359,23 euro bij elkaar, geweldig he! 
 
 

Inbraak familie Ambatali 
De familie Ambatali is slachtoffer geworden van een overval. De overvallers zijn ‘s nachts 
hun huis binnengedrongen en hebben geld (hun inkomsten uit de Sari Sari store), mobiele 
telefoons en de laptop (die de oudste dochter van haar verdiende geld had gekocht voor 
haar jongere broer en zus) meegenomen. De familie is ongedeerd, maar geschrokken.  
VeloVelo heeft middels uw hulp een bijdrage gedaan voor een nieuwe, stevige deur. Ze 
voelen zich veiliger, bedankt! 
 
Rogelio vraagt om steun voor zijn moeder 

Drie jaar geleden ontmoetten wij Rogelio en zijn familie. Vader was ernstig ziek, Rogelio 
werkte naast zijn school om zijn familie te steunen. Hij is toen aangesloten bij ons 
scholingsprogramma. In de zomer is de vader helaas overleden, met financiele hulp van 
familie en buren is de begafenis betaald. Moeder is door de omstandigheden ingestort en 
heeft medicatie nodig om te kunnen functioneren. Rogelio heeft naast zijn studie al 2 
baantjes om voor eten en huisvesting te zorgen, helaas blijft er niet genoeg over om 
medicijnen voor zijn moeder te betalen. Het is van belang dat moeder de zorg voor de jongste 
kinderen kan blijven bieden. Wie deze familie wil ondersteunen middels een, eenmalige of 
structurele, donatie, kan dat doen door een bijdrage over te maken naar Stichting VeloVelo 
op bankrekening : NL18RABO0153206187. Dank u wel! 
 
 

Jason wil graag studeren en politieagent worden, wie helpt hem? 

Jason is de broer van Mabel en hij wil graag criminologie 
studeren! Voor 20 euro per maand kunt u helpen zijn droom te 
verwezelijken. Hierbij stelt hij zich aan u voor: 
 
“Ik ben Jason Enero, 19 jaar en woon in Casat.  
Ik wil graag criminologie studeren, omdat ik een succesvolle 
politieagent wil worden. Ik wil de mensen graag beschermen en 
helpen bij tegenslag en onrecht. 
Ook wil ik mijn familie helpen om een beter leven te krijgen.  
Dit alles kan ik bereiken door een studie af te ronden.  
Wilt u mij helpen?” 



 
 

 
 

  

 
 Babet verkoopt boeken tijdens de kinderboekenweek 

Tijdens de kinderboekenweek was er op de 
Rozenbeekschool een boekenmarkt. Babet heeft haar 
boeken verkocht en de opbrengst van 15 euro gedoneerd, 
superlief Babet!  
 

PROJECTEN 

Scholieren en studenten 

Omdat wij in 2020 en 2021 niet naar de Filipijnen konden afreizen vanwege corona, 
hebben de medewerkers van Tunasan de scholieren en studenten bezocht aan het einde 
van het schooljaar. Omdat er veel lesuitval is geweest, is de zomervakantie ingekort en 
zijn de lessen weer in volle gang. Helaas nog steeds online. Desondanks hebben alle 
leerlingen uit ons scholingsproject hun resultaten behaald en zijn ze allemaal over naar 
de volgende klas, wat knap! Onze highschool student is afgestudeerd en heeft nu een 
baan “omdat ik geld wil verdienen om mijn familie te helpen”. Precies de VeloVelo 
gedachte! 
 

Mabel 

Dagcentrum Tunasan 

Met Mabel gaat het naar omstandigheden nog steeds 
redelijk goed. Ze is vrolijk en de familie betrekt haar overal 
bij. De medicatie en de drain doen hun werk. Wat fijn! 
 

Onze droom is nog steeds het realiseren van een eigen onderkomen van dagcentrum in 
Tunasan. Helaas kunnen we niet afreizen en samen met de locale medewerkers zoeken 
naar een geschikte locatie. We houden ons gespaarde geld apart, zodat wij, zodra het op 
een veilige manier mogelijk is, weer op zoek kunnen gaan naar een geschikt onderkomen. 
 

Verkoop schaatsen gedoneerd aan VeloVelo 
Op de jaarlijkse schaatsenruilbeurs van IJsclub Haarlem zijn de noren van diverse 
leden verkocht voor een mooi prijsje. Deze leden hebben hun opbrengst aan 
VeloVelo gedoneerd, dank je wel!  
 



 
 

 
 

 

 
 

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 ! 

ONLINE SHOPPEN? STEUN VELOVELO VIA SPONSORKLIKS.NL 

Voedselproject straatkinderen Tunasan 

Omdat het dagcentrum in Tunasan gesloten is voor de straatkinderen i.v.m. de 
coronamaatregelen, kunnen zij ook niet naar Tunasan komen om daar te eten. Hierdoor is 
door de organisatie in samenspraak met VeloVelo besloten om de steun voor het 
voedselproject op het centrum om te zetten naar voedsel bezorgen naar de deelnemende 
gezinnen aan onze projecten. Prima oplossing in deze tijd! 
 

AGENDA 

Zondag 24 oktober zijn wij aanwezig bij de kerkdienst in de Morgensterkerk in Hilversum. 
 
We duimen dat de kerstmarkten doorgaan, zodat we daar weer spulletjes kunnen 
verkopen! 
Duimt u mee? 


