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Wassenaar sport
voor Tanzania
25 Jaar na dato organiseert Run for Rio
opnieuw een marathontoernooi, dit keer met
de naam “Wassenaar sport voor Tanzania”.
Gedurende 25 uur wordt er op meerdere
locaties in Wassenaar gesport door volwassenen en kinderen van ruim 20 verenigingen.
De opbrengst van alle activiteiten is voor
realisatie van sportfaciliteiten, bibliotheek
en slaapzaal bij de Dinka School in Arusha in
Tanzania.

Programma
30 en 31 augustus
Sporthal
16.00u: Opening
20.30u: Volleybal
Tafeltennis
Badminton
Streetdance
01.00u: Handbal
02.00u: Zaalvoetbal
07.00u: Training Voltige
08.00u: Volleybal
Tafeltennis
Badminton

Kieviten

Blauw-Zwart

23.00u: Golftoernooi “glow in the dark”
06.00u: Vroege vogelwedstrijd

13.00 – 17.00 uur
Diverse activiteiten door alle verenigingen
Presentatie met kraampjes
Luchtkussen
Spelletjes van de scouting
Golf
Barbecue
Wedstrijd “fietsband verwisselen”
Suikerspin
Voetbal
Rad van Avontuur
Pionieren door de scouting
Voltige te paard
Fietswedstrijden op de rollerbank
Trekking van de loterij
Demo’s verdedigingssport 360 Krav Maga.
Muziek

Zwembad
16.00u: Duiken
20.00u: Nachtmarathon
Wedstrijdzwemmen

Waar schijt de koe
Op 31 augustus 2013 wordt een half voetbalveld bij Blauw Zwart verdeeld
in ongeveer 300 vakken. Vanaf 14.00 uur gaat een heuse Lakenvelder koe
van de familie Binnendijk grazen op dit veld. Dan is het wachten tot de koe
schijt. En waar valt de vlaai? Ligt deze in uw vak, dan bent u de winnaar van
een stedentrip voor 2 personen in één van Europa’s mooie steden. Maar er
zijn ook nog prijzen voor de bezitters van de aan het winnende vak grenzende vakken. Wilt u één van de vakken kopen of wilt u meedoen aan de loterij
(trekking op 31 augustus bij Blauw Zwart), neem dan contact op met John
Schrader (070-5176236) of Leo Bellekom (070-5179302). Ook voor meer
informatie over dit grootse evenement kunt u bij John en Leo terecht.
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De website van
Run for Rio is vernieuwd:
www.runforrio.com

Stand van zaken
Dinkaschool in Tanzania
In het jubileumjaar werkt de stichting Run for Rio samen met een groot aantal Wassenaarse sportverenigingen aan de actie “Wassenaar sport voor Tanzania”. In de aanloop naar het marathonweekend van 30 en 31
augustus wordt er al volop gesport voor de Dinka Kids school.
Tijdens het weekend in augustus zal
er worden gesport in de sporthal, bij
Blauw-Zwart en in het zwembad. Het
weekend wordt zaterdagmiddag feestelijk afgesloten op het Blauw Zwart
terrein. Daarbij zal de trekking plaatsvinden van de jubileumloterij. Tevens
zal de actie “waar schijt de koe” worden
afgesloten met de bekendmaking van
het winnende certificaat. Voor beide
acties, de loterij en ‘de koe schijt’ zijn
nog loten resp. certificaten verkrijgbaar.

Het project
Sinds 2010 ondersteunt Run for Rio dit
project in Arusha Tanzania, een initiatief
van de stichting DINKA (Dutch Initiative
Kimberly Africa). De stichting DINKA
wordt geleid door de Wassenaarse
Kimberly Zandvliet en de Tanzaniaanse
Eriq Pownall, die in Nederland heeft
gestudeerd. Via dit project worden een
school en een opvanghuis voor de kansarme kinderen van Arusha en omgeving gerealiseerd. Doel van het project
is in een dagschool en een internaat
goed basisonderwijs aan te bieden voor
kinderen van zeer arme gezinnen, weeskinderen of straatkinderen.

Bij het project wordt zoveel mogelijk
de lokale bevolking betrokken. Er wordt
gewerkt met lokale bouwvakkers. Tevens
worden Tanzaniaanse leerkrachten
aangetrokken. Straks bij het onderhoud
van de gebouwen en het terrein zullen
zoveel mogelijk plaatselijke mensen
worden betrokken zoals een tuinman of
een klusjesman. Op deze manier levert
het project niet alleen goed onderwijs
op, maar ook werkgelegenheid voor de
bewoners in de omgeving.

De eerste fase
In de eerste fase van het project zijn
twee gebouwen met elk vier klaslokalen, een gebouw met een keuken en
eetzaal en een gebouw met twee slaapzalen gerealiseerd. De afwerking is nog
in volle gang. In de tweede fase, waar de
jubileumacties op gericht zijn, zijn nog
een bibliotheek, sportvoorzieningen en
een tweede gebouw met twee slaapzalen voorzien. Het tweede gebouw met
slaapzalen is nodig om de jongens en
de meisjes straks gescheiden te kunnen
laten slapen.
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Actueel
Via de selectie met de IQ testen zijn de
kinderen geselecteerd waarmee de
eerste klas in juni gaat starten op de
Dinka Kids school. De ouders van de
uitgekozen kinderen zijn inmiddels
ingelicht. Naast de hoofdmeester is er
onlangs een eerste leerkracht aangenomen: Tatu. Hiermee kan de school gaan
starten volgende maand. De werving
van meer leerkrachten is in volle gang.
Het is helaas moeilijk om goede leerkrachten te vinden, maar het zoeken
gaat gestaag door.

(Bijna) 25 jaar
Run for Rio!

25

Ruim € 1 miljoen opgehaald voor
onderdak/onderwijs kansarme kinderen in de 3e Wereld !
Met enige trots gaven wij rond Kerstmis 2012
ons 25-jarig Jubileumboekje uit om ons Jubileumjaar 2013 in te luiden.
Op pagina 10 van dit boekje lieten wij de door ons ingezamelde gelden zien over de periode 1989 t/m 2002. Dat was nog zo ongeveer het guldenstijdperk en wanneer we die bedragen bij elkaar tellen komen we aan Hfl. 1.025.000,-- (ofwel : € 464.125,-- ).
Op pagina 11 hadden wij de projecten vermeld gedurende de jaren 2003 t/m 2012. Helaas waren de bijbehorende bedragen niet
vermeld. Daarom maken wij nu voor u opnieuw melding van die projecten met vermelding van de ingezamelde c.q. verstrekte
gelden.

2003:
2004:

2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2012:

bouw multifunctioneel jongerencentrum in Addis Abbeba, Ethiopië:
bouw van een onderkomen voor de leiding
bij 2 kindertehuizen in Sentani, West-Papoea, Indonesië:
ter beschikking gesteld fonds voor 10 jaar onderhoud
gerealiseerde projecten Brazilië:
bouw van een kindertehuis in Sentani, West-Papoea, Indonesië:
bouw van 10 schooltjes in Ethiopië in samenwerking
met zusterorganisaties van Oxfam-Novib ter plaatse:
bouw van nog eens 5 schooltjes in Ethiopië als in 2006:
verzorgen inventaris van de schooltjes in Ethiopië:
ondersteuning project voor straatkinderen
van KUAP Pandipieri in Kisumu, Kenia:
aanvang ondersteuning fase 1 Dinka School in Arusha, Tanzania:
afronding fase 1 Dinka School in Arusha, Tanzania:

€

12.000,--

€

8.000,--

€
€

120.000,-40.000,--

€
€
€

100.000,-40.000,-2.000,--

€
€
€

50.000,-170.000,-54.000,--

Zie boven totaal periode 1989 t/m 2002:
Totaal periode 2003 t/m 2012:
Totaal generaal:

€ 464.125,-€ 596.000,-€ 1.060.125,--

Voor de volledigheid melden wij u dat nagenoeg alle projecten mede werden gesteund door diverse organisaties, werkzaam
op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking in de 3e Wereld. Wij noemen NCDO ( Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling ), Oxfam-Novib en Wilde Ganzen. Bovengenoemde bedragen zijn inclusief de door
deze organisaties verstrekte subsidies. Meestal betrof dat dan een ruime verdubbeling van de door ons ingezamelde gelden.
Het bestuur.
Nieuwsbrief juni 2013 • pagina 3

Activiteiten-contactpersonen
Fietsen:
Hardlopen:
Wandelen:
Klaverjassen:
Bridge:

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

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

Bridgedrive & Klaverjassen
Op vrijdag 7 februari 2014 (onder voorbehoud) organiseert Run for
Rio voor de veertiende 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 10
oktober 2013 is er een klaverjasavond.
Ook deze avond wordt gehouden in Huize Willibrord.
De zaal is om 19.00 uur open en de aanvang is om 19.30 uur.
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.

Hardlopen
Datum:
Loop:
Afstanden in km:
28-06-2013
Lisse
5,1 (Estafette)
Informatie over het hardlopen en het verzamelen kunt u verkrijgen
bij: Leo Bellekom, telefoon 070-5179302.

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 13.30 uur 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.

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.

Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl.
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief: 15-09-2013

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 12.30 uur 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.

Wassenaar sport voor Tanzania
Op vrijdag 30 augustus start om 16.00 uur een 25 uur durend
sportief gebeuren, waaraan ruim 20 Wassenaarse sportverenigingen
meedoen. Ook de drie Wassenaarse scoutingclubs doen mee. De
activiteiten vinden plaats in het zwembad, de sporthal en bij BlauwZwart. De grote afsluitende finale is op zaterdag 31 augustus van
16.00 tot 17.00 uur bij Blauw-Zwart. Hier zal ook de trekking van
de loterij plaats vinden en zal het eindbedrag van iedere vereniging
worden aangeboden aan Kimberly Zandvliet.

Uw steun blijft nodig!
Ons project 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.

Bereik meer met minder geld door schenking
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.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:
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Achterweg 43 | 2242 JX Wassenaar
telefoon 070 - 511 89 00 | www.hooymansvandermeer.nl
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Veel succes tijdens het marathontoernooi!

Opmaak van deze Nieuwsbrief is verzorgd door Graphic Square Grafische Vormgeving

