
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Stichting VeloVelo 

Nummer 33 

December 2022 

Graag brengen we u weer op de hoogte van het laatste nieuws rondom Stichting 
VeloVelo en de projecten op de Filipijnen. De laatste nieuwsbrief dateert van oktober 
vorig jaar, dus er is weer van alles te vertellen. Sinds 2019 zijn we niet meer op de 
Filipijnen geweest als gevolg van de coronacrisis en de noodtoestand aldaar. We 
kunnen u vast vertellen dat wij volgend jaar weer zullen afreizen naar de Filipijnen om 
de projecten te bezoeken.  We kijken er erg naar uit! 
 
De projecten zijn afgelopen jaar zeker doorgegaan, de contacten verliepen online. We 
werken intensief samen met de lokale jeugdgezondheidszorg die de straatkinderen in 
de gaten houdt, eten langs brengt 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! 
 
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  

 

 
 
 
 

NIEUWS 

Winterkoninkje IJsclub Haarlem schaatste weer voor de straatkinderen 

In maart 2022 hebben de ruim 300 deelnemers van Winterkoninkje weer hun uiterste best 
gedaan om zoveel mogelijk rondjes te schaatsen. Zij lieten zich per rondje of een vast bedrag 
sponsoren en leverden na afloop hun opbrengst in. Het was weer een geweldige ochtend met 
een prachtig hoog bedrag wat we zullen gebruiken voor de projecten in Manila! Organisatie, 
kinderen, trainers, ouders en sponsoren; bedankt!  

 
 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 12 euro gedoneerd, 
superlief Babet!  
 

Een vroege start met een topopbrengst op de Koningsmarkt 

Het was heel vroeg opstaan, want om 04.00 uur stond ons topteam paraat in 
Heemskerk om onze kleden in te richten voor de Koningsmarkt. Het was het 
dubbel en dwars waard, want het was superdruk en we hebben hele goede zaken 
gedaan. Veel dank aan ons topteam verkopers. We zien jullie graag volgend jaar 
weer zo vroeg  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROJECTEN 

Scholieren en studenten 

Eindelijk mogen de scholieren en studenten weer naar school! Na ruim 2 jaar van online 
lessen, kunnen ze hun leeftijdsgenoten weer zien en op school hun kennis opdoen. We 
zijn blij voor ze! 
 
Desondanks hebben alle leerlingen uit ons scholingsproject hun resultaten behaald en 
zijn ze allemaal over gegaan 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 konden we afgelopen jaren niet afreizen en samen met de locale 
medewerkers zoeken naar een geschikte locatie. Gelukkig gaan we in februari 2023 er 
weer naar toe, zodat we weer op zoek kunnen gaan naar een geschikt onderkomen. 
 

Te gast in de dienst van de PKN Hardenberg 

In november was VeloVelo te gast in de Baalderdienst in Hardenberg. Het was een 
feestelijke dienst waar twee kinderen gedoopt werden. Tijdens de dienst hebben 
we over de projecten verteld en werd de opbrengst van de collecte gedoneerd aan 
VeloVelo om te gebruiken voor het nieuwe onderkomen van Tunasan.  

Diaconie van PKN Hardenberg, Salamat! Dankjewel! 

 
 Kerstmarkt Heemskerk 

Eindelijk weer een kerstmarkt! Vol goede moed en met twee auto's vol spullen ging 
ons topteam verkopers naar de markt in Heemskerk. Het was koud, maar goed te 
doen. Ook omdat het de hele dag gezellig druk bij onze kraam was, iedereen  
maakte een praatje en ging met iets moois naar huis. Het was een geslaagde markt !   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Bekijk ook regelmatig onze website voor het laatste nieuws. 

www.velovelo.info 

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 nog steeds deels 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 

Zaterdag 25 februari 2023 zullen we voor ruim 2 weken afreizen naar de Filipijnen. We 
gaan onze projecten zelf weer bezoeken en hebben er zin in om iedereen weer te zien en 
te spreken. 
Ons doel is om ook weer een stap verder komen met het kopen van een nieuw 
onderkomen voor Tunasan, we hebben veel gespaard en kijken er naar uit om dat geld in 
te zetten in een huis wat eigendom zal worden van de lokale organisatie.  

http://sponsorkliks.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8030
http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744

