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Succesvol jaar

voor Run for Rio
In meerdere opzichten was 2011 een zeer succesvol jaar voor
de Stichting Run for Rio. De vele verschillende acties zorgden
voor veel publiciteit, zowel binnen als buiten Wassenaar. Op
alle Wassenaarse scholen werd voorlichting gegeven over het
leven van de straat- en weeskinderen in Arusha in Tanzania.
Meer dan 3000 Wassenaarse kinderen liepen tijdens hun
sponsorloop € 70.000 bij elkaar. Andere acties, donaties en

sponsoring zorgden voor € 54.000. Vanwege deze geweldige
prestatie gaf Wilde Ganzen een subsidie van 40.000 euro
en de NCDO een subsidie van 50.000. Met deze bijdrages
konden Kimberly en Eriq een start maken met de bouw van
de Dinka School in Arusha. Op de volgende pagina’s in deze
nieuwsbrief kunt u alles lezen over de voortgang van de bouw
van deze school.

Het 2e schoolgebouw in aanbouw

Nieuw bestuurslid Run for Rio
Na de zomervakantie is Suzanne Onderwater aangeschoven
aan de bestuurstafel van Run for Rio. Suzanne wordt
verantwoordelijk voor een aantal algemene zaken,
waaronder het schrijven van stukken voor de krant
en het (mede) organiseren van activiteiten. Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst kunt u nader kennis maken met
Suzanne. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 22-012012 van 15.00-17.00 uur in de Jozefschool aan de

Thorbeckestraat 37 te Wassenaar. U bent allen van harte
welkom. Mogelijk dat u Suzanne al eerder aan het werk
ziet voor Run for Rio tijdens de activiteit “lichtjes in de
polder”. Stichting Santvoorde organiseert deze activiteit op
27 december; dit keer is de route aan de oostkant van de
Rijksstraatweg. Er is weer veel te beleven in de boerderijen en
molens met dieren, muziek en lekkernijen. De opbrengst van
deze activiteit is bestemd voor de weeskinderen van Arusha.

Run for Rio wenst u Prettige Feestdagen en een Goed 2012
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Hoe gaat het met de bouw?
Terwijl in Nederland de zachte nazomer voorbij is en de
winter zijn intrede doet, blijft in Arusha (Tanzania) de
temperatuur tussen 18 en 26 graden Celsius. Tanzania
trouwens, is een groot land; ongeveer 36 keer groter dan
Nederland. Het Afrikaanse land, heeft aan de oostkant
een lange kustlijn en aan het vaste land, maar liefst 8
buurlanden.
De stad Arusha ligt in het noord-oosten van Tanzania, niet
zo ver van de grens met Kenia (waar Run for Rio in 2009 het
straatkinderenproject KUAP Pandipieri ondersteunde). De
stad Arusha ligt aan de voet van de berg Kilimanjaro en telt
1,4 miljoen mensen. In en rondom deze grote stad leven
ongeveer 75.000 wees- en straatkinderen. De Tanzaniaanse
overheid heeft de laatste tien jaar veel aandacht voor het
onderwijs. Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat
ondanks die aandacht lang niet alle kinderen worden bereikt.
Bovendien is de kwaliteit van het basisonderwijs nog dermate
ondermaats dat veel kinderen aan het eind van de basisschool
nog steeds niet of maar beperkt kunnen lezen en schrijven.
Zoals U in eerdere nieuwsbrieven hebt kunnen lezen, ligt
hierin precies de reden voor Run for Rio om het project Dinka
Kids School te ondersteunen. Het project dat door Kimberly
Zandvliet en haar vriend Eriq Pownall in Arusha wordt
neergezet, gaat een belangrijke bijdrage leveren om aan met
name kansarme (wees- en straat-)kinderen een degelijke
basisscholing te geven. Toegankelijk basisonderwijs is
immers een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid.
Het geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen
waardoor hun kansen in het leven toenemen. Met de bouw
van de Dinka Kids School wordt een bijdrage geleverd aan
millenniumdoel 2 (alle kinderen naar school). Een half
jaar geleden is met de bouw van het omvangrijke project
begonnen. Na de waterput werd het eerste schoolgebouw
gebouwd. Een dergelijk project kent natuurlijk hobbels:
leveranties die uitblijven, de bouwweg die na een regenbui
onbegaanbaar is waardoor bouwmateriaal niet zomaar op de
bouwplaats komt, aannemers die hun verplichtingen zonder
aansporing niet nakomen, etcetera. Dat deze hobbels kunnen

worden genomen is vooral te danken aan Eriq die als lokale
bewoner, de cultuur, werkwijzen en gebruiken goed kent.
Half november kon worden begonnen met de bouw van het
tweede schoolgebouw. De bouw ervan vordert en naar
het laatste bericht worden nu de kozijnen geplaatst en
gebouwd aan de inrichting van de toiletvoorzieningen en een
opslagruimte. Behalve de bouw zijn Kimberly en Eriq al druk
aan de slag om voorbereidingen te treffen voor het geven van
de eerste lessen. Hiervoor wordt samen met de toekomstige
hoofdmeester een schoolplan geschreven. Dit plan dient
straks als basis voor het onderwijs. Zover is het echter nog
niet. Voordat de klaslokalen en overige voorzieningen klaar
zijn voor gebruik, is er nog een ‘forse slag’ te maken. Wanneer
het huidige tempo in het nieuwe jaar kan worden
vastgehouden, dan opent de Dinka Kids School – volgens plan
- in augustus 2012 haar deuren. Om dat te realiseren wenst
het bestuur van Run for Rio Kimberly en Eriq, naast alle goeds
voor 2012, natuurlijk veel succes.
Op de foto’s ziet u een impressie van het totale project

De kinderen kunnen nauwelijks wachten tot alles klaar is

Wij wensen u een heldere kijk op 2012.
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Het eerste schoolgebouw staat

Buiten klaar...binnen verder

Nog even wachten op de schoolbanken

Voor uw badkameraccessoires...
Molenstraat 14 a - Wassenaar - 070-5176516 - www.vandeursensanitair.nl
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Activiteiten-contactpersonen
Fietsen:
Hardlopen:
Wandelen:
Klaverjassen:
Bridge :

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

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

Bridgedrive & Klaverjassen
In het voorjaar van 2012 zullen er wederom 2 kaartavonden worden
georganiseerd.
Op vrijdag 3 februari 2012 organiseert Run for Rio voor de twaalfde
keer in successie haar jaarlijkse bridgedrive. Ook dit jaar stelt Huize
Willibrord in de Poortlaan haar zaal weer gratis ter beschikking.
De deelnamekosten zijn 20 Euro per paar.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het project in Tanzania (het
bouwen van de Dinka Kids School), dus meldt u aan voor deze gezellige
avond bij mevrouw Bellekom, telefoon 070-5113036. Donderdag 8
maart 2012 is er (onder voorbehoud) een klaverjasavond.
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.
Ook hiervan komt de opbrengst ten goede aan het project van de
Dinka Kids School in Arusha, Tanzania.

Zondag 22 januari zal er een informele bijeenkomst worden gehouden
in de St.Jozefschool, Thorbeckestraat 37 te Wassenaar. Tijdens deze
“nieuwjaarsbijeenkomst” zal het nieuwe project (bouwen van de
Dinka Kids School in Tanzania) verder worden toegelicht. Iedereen die
Run for Rio een warm hart toedraagt, is welkom van 15.00 tot 17.00
uur. Zoals gebruikelijk zal er ook een loterij worden gehouden met
een opbrengst voor het project in Tanzania.

Website
Voor een overzicht van alle activiteiten kunt u ook onze website
bezoeken: www.runforrio.com. Daar vindt u het laatste nieuws over
projecten en acties.

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl.
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief: 01-04-2012

Uw steun blijft nodig!
Onze projecten in Tanzania kunt u financieel steunen. Geldelijk kunt
u bijdragen door giften, donaties, nalatenschap of schenking op INGBank 193157 of Rabobank 36.80.10.724 t.n.v. Stichting Run for Rio
te Wassenaar.

Hardlopen

Bereik meer met minder geld door schenking

Datum:
Loop:
Afstanden in km:
08-01-2012
Leiden
5 – 10 – 15
29-01-2012
Uithoorn
5 – 10 – 16,1
04-03-2012
Leiden (LRRC-de Vliet) 5 – 10 – 15
11-03-2012
Den Haag(CPC)
5 – 10 – 21
18-03-2012
Voorschoten
5 – 10 – 16,1
01-04-2012
Roelofarendsveen
5 – 10 – 21
22-04-2012
Noordwijkerhout
5 – 10 – 21
Informatie over het hardlopen en het verzamelen kunt u verkrijgen
bij: Leo Bellekom, telefoon 070-5179302.

Bij een schenking is uw bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar
van de inkomstenbelasting. Van elke euro die u ons schenkt, ontvangt u
dan maximaal de helft terug van de fiscus. Schenken is zo voordeliger
dan maandelijks een bedrag doneren. U doet zo meer met minder geld.
Schenken kan eenvoudig. U bepaalt de hoogte van het bedrag dat u
jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar wilt schenken. Via Run for Rio vult
u een volmacht in en wij zorgen voor de benodigde notariële akte. Het
afgesproken bedrag wordt in vastgestelde termijnen via automatische
incasso geïnd. Het jaarlijkse bedrag is op deze manier volledig, zonder
drempelbedrag, aftrekbaar van de belasting. Als u meer wilt weten over
schenking of een schenking wil gaan doen, neemt u dan contact op met
onze penningmeester dhr. Leo v.d. Kooij, tel. 070-5141602.

Fietsen
Al vele jaren wordt er door een enthousiaste groep op de tweede
zondag van de maand een fietstocht gereden. We verzamelen rond
9.30 bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis en drinken een
kopje koffie. Daarna wordt er een fietstocht gereden van ongeveer
30 km. Onderweg houden we meestal een pauze om ergens wat te
gebruiken. Rond half twee zijn we dan weer terug en wordt afgesloten met een hapje en een drankje op het startadres. De fietsgroep
beheert gezamenlijk een spaarpot met gelden ten bate van de Run for
Rio projecten. Heeft u zin om een keertje mee te fietsen? Belt u dan
met mw. B. Bellekom, tel. 070-5113036.

Wandelen
Run for Rio heeft al ruim twintig jaar een wandelclub. Elke derde
zondag van de maand wordt er door een groep enthousiaste lopers
gewandeld. We vertrekken om 8.00 uur ’s morgens vanaf het adres
van telkens een andere deelnemer. We lopen dan ongeveer 20 km.
Onderweg wordt gepauzeerd en gezellig samen koffie gedronken. Bij
terugkomst rond half 1 lunchen we met elkaar op het startadres. Wilt
u een keer meelopen? Neem dan contact op met Anne van der Zalm,
tel. 070-5143474. Betrokkenheid bij het werk van Run for Rio kan op
deze wijze via gezonde activiteiten verhoogd worden.
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Denkt u dat alle
accountants op dezelfde
manier te werk gaan?
Laan van Zuid Hoorn 39
2289 DC Rijswijk
Telefoon: 070 350 74 44
Kerkstraat 41
2242 HC Wassenaar
Telefoon: 070 512 16 80
Email: info@stielstra-partners.nl
Gecertificeerd door de AFM

www.stielstra-partners.nl
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