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Run for Rio bezoekt Ethiopië
In 2006 heeft Run for Rio een grote actie georganiseerd
in Wassenaar. Aan deze actie hebben alle schoolkinderen
meegedaan. Van de opbrengst zijn in Ethiopië 15 schooltjes
gebouwd. In de zomer van 2009 ben ik met mijn gezin in
Ethiopië geweest en wij hebben 2 schooltjes bezocht.
Hieronder vind u een korte impressie van dit bezoek. Het
complete verslag en meerdere foto’s kunt u vinden op www.
runforrio.com.

Bij het eerste schooltje nemen we plaats op de schoolbankjes
in één van de lokalen. De oudste en meest wijze man neemt
het woord en bedankt Run for Rio uit de grond van zijn
hart. Onderwijs was in zijn tijd niet mogelijk, maar zijn
kleinkinderen gaan nu andere tijden tegemoet en daar is
hij trots op. Dan laten de kinderen spontaan zien hoe zij
schrijven en rekenen. Eén van de oudste meisjes van 16
jaar neemt het voortouw. Met boek in haar hand is zij een
blije scholier. Anita vraagt wat zij doet voor en na schooltijd.
Ze gaat 4 uur per dag naar school. ’s Ochtends vroeg en ’s
middags helpt zij in het huishouden, maakt schoon, helpt
bij het indjerra maken en koffie zetten. Dan gaat zij water
halen, 20 minuten heen en 20 minuten terug. Daarna komt
de tijd voor de dieren. Dan vraagt zij wat Anita doet. Opstaan,
fietsen naar en van school, op de computer, huiswerk en
praten met vriendinnen. Een wereld van verschil!

Bij het tweede schooltje worden we ontvangen met zang
en dans. Het zijn traditionele en lokale liederen en de groep
dansers wordt steeds groter. Daarna nemen de ouderen het
woord. Zij bedanken Run for Rio voor het mogelijk maken
van de bouw en de start van deze school. Voorheen moesten
de kinderen 40 kilometer reizen naar school, dat was voor
de meesten onmogelijk. En studie vinden de ouderen erg
belangrijk in deze veranderende tijden. Zij vragen Run for
Rio voor uitbreiding met nog een lokaal en zij vragen om vers
drinkwater bij de school. Dan zien we posters hangen van
enkele schoolklassen van de St. Jozefschool uit Wassenaar.
De posters zijn vergrotingen van foto’s, die 3 jaar geleden
zijn opgestuurd. Op de posters staat “Vrienden van Run for
Rio”. Michelle staat met groep 5 op de foto, zij wordt door
de Ethiopische kinderen herkend. Er is grote hilariteit. We
beseffen hoe een actie in Wassenaar kan leiden tot het naar
school gaan van vele Ethiopische kinderen (ruim 3000 in 15
schooltjes).

Wilt u meer horen en zien over onze prachtige reis, kom dan
op 3 januari 2010 naar de nieuwjaarsreceptie van Run for
Rio. In de St. Jozefschool, Thorbeckestraat 37 te Wassenaar
is iedereen van harte welkom.
Leo Bellekom, Voorzitter Stichting Run for Rio

Hartelijk gefeliciteerd en hartelijk dank!!
Piet van Egmond uit Voorhout vierde in november zijn 75e verjaardag. Al jarenlang steunt “ome Piet” de stichting Run for Rio. Zijn verjaardag
is gevierd met familie en vele vrienden. Als cadeau vroeg de jarige een bijdrage voor het straatkinderenproject in Kisumu (Kenia), waar neef Jan
van Benten met zijn gezin pas nog is geweest. Het resultaat: 560 Euro!! Een fantastisch gebaar, waarvoor heel veel dank!
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Straatkinderen in Kisumu
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij geschreven over het project van de Stichting
KUAP Pandipieri in de stad Kisimu in Kenia. In haar jubileumjaar ondersteunt Run
for Rio de straatkinderen van Kisumu. In deze nieuwsbrief willen we u informeren
wat – mede door uw steun - inmiddels is bereikt.

Shelter programma

Naar school of werken

Het werk van KUAP Pandipieri begint altijd op straat.
Tijdens de avond en de nacht worden de straatkinderen
bezocht. Door de middelen die Run for Rio ter beschikking
heeft gesteld in 2009, konden meer straatkinderen worden
bereikt. Voor kinderen die in aanmerking komen voor
opvang, biedt het project eerst de mogelijkheid voor tijdelijke
opvang (“the shelter”). In 2009 is binnen het “shelter”programma begonnen met een nieuwe werkwijze die moet
leiden tot betere individuele aandacht voor de kinderen.
Medewerkers zijn geschoold in gesprekstechnieken om
tot een betere traumaverwerking te komen. Voor elk kind
is er een ondersteuningsplan opgesteld waarin wordt
bijgehouden wat de psychologische, emotionele, sociale
en fysieke stand van zaken is. Naar de individuele behoefte
van het kind worden therapie en medische hulp ingezet.
Deze manier van het helpen van de kinderen heeft er toe
geleid dat 35 kinderen uit de tijdelijke opvang naar “huis”
terug konden gaan. Naar huis terug betekent in de praktijk
wonen bij gezins- of familieleden of bij andere organisaties
die kinderen in Kisumu helpen.

Naast het “shelter” biedt KUAP Pandipieri een
scholingsaanbod voor kinderen. In 2009 is voor 90 kinderen
nieuw lesmateriaal aangeschaft. De kinderen volgen nu
een leer- en therapieprogramma van drie maanden dat
is ontwikkeld door twee Nederlandse vrijwilligers. Zij
werken op dit moment nog steeds mee aan dit programma.
Hoogtepunt in het scholingsprogramma was de excursie
naar de jaarlijkse Landbouwtentoonstelling. De kinderen
hebben veel geleerd van de tentoonstellingen. Daarnaast
was het ook belangrijk dat ze veel plezier hadden en
bovendien bleek het een goede mogelijkheid voor de
kinderen om anderen te ontmoeten.

Vijf van deze kinderen hebben onderdak gevonden bij
een weeshuis en zes bij een pleeggezin met behulp
van de District Childrens Office. Het “shelter” is een
succes en wordt zeer intensief gebruikt. Enkele ruimtes
(slaapruimtes, wasruimtes, leerruimtes en de speeltuin)
zijn met eigen medewerkers opgeknapt. Aan de activiteiten
wordt inmiddels door vele kinderen deelgenomen. KUAP
Pandipieri is daarom op zoek naar een groter en ruimer
tijdelijk opvangcentrum. Hiermee kunnen bestaande
knelpunten in de huisvesting worden opgelost en kan nog
betere zorg worden verleend.

In de zomer van 2009 is voor het eerst een zomerevenement
voor de straatkinderen van Kisimu georganiseerd. Dit was
een groot succes. Er deden ruim 900 kinderen aan mee.
Tijdens deze dag konden kinderen deelnemen aan allerlei
sportieve activiteiten. De kinderen konden ook film kijken.
Deze activiteiten zorgden voor veel informatie over de
straatkinderen, waar ze vandaan komen, hun families,
waarom ze zijn weggelopen en hoe ze op straat overleven.

Oudere kinderen doen mee aan projecten om inkomen te
verwerven. In 2009 is een autowas-project gestart. Aan dit
project doen 40 kinderen mee, 20 jongens en 20 meisjes. Dit
nieuwe project duurt tot half december 2009, dan worden
de kinderen weer thuis geplaatst en vindt een evaluatie
plaats. Bij succes zal het project worden voortgezet.

Recreatie
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Negen organisaties die met straatkinderen werken, hebben
tezamen een kamp voor de straatkinderen in Kisumu
georganiseerd. Het ministerie van volksgezondheid heeft
voeding, medicijnen en personeel geleverd. Het kamp
was zeer succesvol. Ongeveer 300 kinderen hebben een
vorm van (medische) hulp gehad en 500 kinderen hebben
gezonde voeding gehad. De organisaties zijn nu van plan
om ieder jaar 4 van zulke kampen te organiseren.
Voetbal is één van de sportieve activiteiten waar de kinderen
aan meedoen. Er wordt veel op straat gevoetbald. Maar
voetballen in een team met een echte tegenstander op
een echt voetbalveld is natuurlijk fantastisch. Dat gebeurt
wekelijks op een sportveldje dat van de overheid is. Het
eigen voetbalveld wordt binnenkort aangelegd.
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Bridge-drive & Klaverjassen
In het voorjaar van 2009 zullen er wederom 2 kaartavonden worden georganiseerd.
Op vrijdag 5 februari 2010 organiseert Run for Rio voor de
tiende keer in successie haar jaarlijkse bridge-drive. Ook dit
jaar stelt Huize Willibrord in de Poortlaan haar zaal weer gratis
ter beschikking. De deelnamekosten zijn 15 Euro per paar. De
opbrengst komt geheel ten goede aan het straatkinderenproject
in Kenia, dus meldt u aan voor deze gezellige avond bij mevrouw
Bellekom, telefoon 070-5113036.

Donderdag 4 maart 2010 is er (onder voorbehoud) een
klaverjas-avond. Ook deze avond wordt gehouden in Huize
Willibrord. De zaal is om 19.00 uur open en de aanvang is om
19.30uur. Informatie en aanmelden kan bij Annette v.d.Kooij.
De klaverjasavond die gehouden werd op 8 oktober j.l. heeft
een bedrag van ruim 400 Euro opgeleverd. Voorwaar een mooi
bedrag, waarvoor wij alle kaarters nogmaals willen bedanken.
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Activiteiten-contactpersonen

Hoe gaat periodiek schenken?

Fietsen:
Hardlopen:
Wandelen:
Klaverjassen:
Bridge :

Met geld ondersteunt u diverse projecten met name in
Indonesië, Ethiopië en Kenia. Uw giften en schenkingen aan Run
for Rio zijn, onder voorwaarden aftrekbaar van uw belastbaar
inkomen! Geldelijk kunt u ons ook op nog andere manieren
ondersteunen en wel door giften, donaties, nalatenschap en
schenking (w.o. periodiek schenken). U bepaalt een bedrag dat
u jaarlijks aan Run for Rio wilt schenken. Dit bedrag schenkt
u voor minimaal 5 jaar en u legt die schenkingswens bij de
notaris (via Run for Rio gratis) vast. Uw jaarlijks bedrag is dan
geheel fiscaal aftrekbaar, zonder hinder van de “normale
giftendrempel”. Inlichtingen telefonisch te verkrijgen bij onze
penningmeester, telefoon 070 514 16 02.

Mw.B.Bellekom,
Leo Bellekom,
Anne v.d.Zalm,
Annette v.d.Kooij,
Mw.B.Bellekom,

tel.070-5113036
tel.070-5179302
tel.070-5143474
tel.070-5110225
tel.070-5113036

Hardlopen
Datum:
Loop:
Afstanden in km:
03-01-2010 Leiden
5 – 10 – 15
31-01-2010 Uithoorn
5 – 10 – 16,1
28-02-2010 Leiden (LRRC-de Vliet) 5 - 10 – 15
14-03-2010 Den Haag(CPC)
5 – 10 – 21
21-03-2010 Voorschoten
5 – 10 – 16,1
28-03-2010 Roelofarendsveen
5 – 10 – 21
Informatie over het hardlopen en het verzamelen kunt u
verkrijgen bij: Leo Bellekom, telefoon 070-5179302.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:

Fietsen
Al vele jaren wordt er door een groep op de 2e zondag van
de maand een fietstocht gereden. Rond Wassenaar zijn
vele mooie paden en wegen en de natuur is prachtig om
doorheen te fietsen. Als u zin heeft of krijgt om eens mee te
gaan, belt u dan mw.Bellekom, telefoon 070-5113036.

Wandelen
Run for Rio heeft ook een wandelvereniging. Iedere derde
zondag van de maand wordt er door een aantal enthousiaste
mensen gewandeld. Het vertrek is om ca. 8.00 uur en er wordt
20 tot 25 km gelopen. Het samen op weg zijn en het betrokken
zijn bij het werk van de stichting Run for Rio is de belangrijkste
doelstelling. Wilt u ook meelopen, dan kunt u contact opnemen
met Anne van der Zalm, telefoon 070-5143474.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 3 januari zal er een informele nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden in de St.Jozefschool,
Thorbeckestraat te Wassenaar. Iedereen die Run for Rio een
warm hart toedraagt, is welkom van 15.00 tot 17.00 uur.

Website
Voor de laatste nieuwtjes over Run for Rio en de projecten
kunt kijken op onze website. De naam van de website is:”
www.runforrio.com”

Uw steun blijft nodig!
Door automatische afschrijving (bijv. € 10,- p.m.) of door
tussentijdse overschrijving. ING-Bank 193157 of ING-Bank
66.95.47.867 of Rabobank 36.80.10.724 t.n.v. Stichting
Run for Rio te Wassenaar.

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl.
Uiterlijke inleverdatum kopij Paasbrief 2010: 1 maart 2010.
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Telefoon
E-mail

070-3507444
info@stielstra-partners.nl

Administraties
Jaarrekeningen
Loonadministraties
Aangiftes inkomstenbelasting
Belastingadvies

voor een voorzet op maat!
Achterweg 43
2242 JX Wassenaar
telefoon 070 - 511 89 00
info@hooymansvandermeer.nl

