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Run for Rio prijsvraag
Op deze pagina ziet u 5 foto’s met kinderen uit 5 verschillende landen. Sinds
25 jaar ondersteunt de Stichting Run for Rio kinderen in die landen. Denkt
u te weten welk land er bij iedere foto hoort, stuur dan uw antwoord naar:
info@runforrio.com. Onder de juiste inzenders verloten wij een prachtige
prijs. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de jubileumbijeenkomst op
16 februari in de St. Jozefschool te Wassenaar.

Nieuwsbrief digitaal in kleur
Op de website www.runforrio.com staat in kleur een digitale versie van
deze nieuwsbrief. In de digitale versie kunt u alle foto’s scherp terugvinden.
Dat maakt het beoordelen van de foto’s voor de prijsvraag wellicht
gemakkelijker. Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg digitaal ontvangen,
mail dat dan direct aan info@runforrio.com. Goed voor het milieu en het
bespaart Run for Rio papier en postzegels.
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29 december: Lichtjes in de Polder

Lekkere oliebollen, voor een zacht prijsje.
gesponsord door Bakker Niek Kaptein

Heri ya krismasi
Melkam Yelidet Beaal
Feliz Natal
Bikpela hamamas blong
dispela Krismas
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Het bestuur van Run for Rio wenst
iedereen een heel gelukkig kerstfeest en
een prachtig nieuw jaar toe”.
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Sportvelden
In november was het verharde basketbalveld klaar. Aansluitend is er
in december gestart met de aanleg van een voetbalveld op gras en
een volleybalveld met een zandondergrond. Na de aanleg worden
doelen en materialen geplaatst. De kinderen en volwassenen uit de
hele omtrek staan al te popelen om te mogen sporten op deze fraaie
accommodatie.

Watertoren
De watervoorziening bij de Dinka School wordt geregeld zoals dat vroeger in
Nederland ook gebeurde. Het water wordt uit de waterput naar de tank van
10.000 liter in de watertoren gepompt. Van de watertoren lopen leidingen
naar de schoolgebouwen, slaapzalen en keuken. Op die wijze wordt schoon
en stromend leidingwater in de gebouwen gerealiseerd. In december is dit
project klaar, dan hoeven kinderen en leiding niet langer emmers met water
uit de put te halen en naar school te brengen.

Drainage
Als het regent in Tanzania, dan valt er vaak
heel veel regen in zeer korte tijd. Veel water
stroomt over het terrein van de Dinka
School naar het riviertje dat achter de
school loopt. Verschillende keren was het
zo veel water, dat dit door de klaslokalen
heen stroomde. Om dit te voorkomen is
in september gestart met de aanleg van
drainage op het terrein. Maar liefst twaalf
mannen hebben de drainage met de
hand gegraven. Handwerk is in Tanzania
goedkoper dan het werken met machines.
Door de vele hulp is de drainage intussen
klaar.
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Keuken en eetzaal

Slaapzalen

De vakmensen zijn bezig met de laatste werkzaamheden
in de keuken en in de eetzaal. De aansluiting op de
elektra is geregeld, eindelijk is er nu ook licht in deze
ruimtes. Er wordt nog op eenvoudige apparatuur
gekookt. Maar dat is geen probleem, de mensen hier zijn
niet anders gewend. Het eten smaakt heerlijk! Als de
hele school eenmaal actief draait met alle 8 klassen, dan
is professionele apparatuur meer dan welkom.

De laatste hand wordt gelegd aan de realisatie van de
slaapzalen. Het gaat hier om wat schilderwerk, plaatsen
van deuren en ook hier het maken van verlichting.
Voorlopig liggen de jongens en meisjes nog in één
gebouw, maar uiteraard wel in gescheiden zalen met
voldoende toezicht. Ook hier is nog de wens om in de
toekomst uit te breiden, maar voorlopig is het aantal
slaapplaatsen toereikend.

Rioolputten
In totaal zijn er vier rioolputten nodig bij de Dinka
School. In september zijn acht mannen gestart met de
graafwerkzaamheden. In oktober hebben vakmensen de
putten geplaatst. Twee rioolputten achter de klaslokalen
en twee rioolputten bij de slaapzalen. De afvoer van de
keuken en de afvoer van de eetzaal worden aangesloten
op de rioolputten bij de slaapzalen. In november zijn de
werkzaamheden aan de rioolputten afgerond.

Bibliotheek
In december wordt de bibliotheek gerealiseerd in één
van de schoolgebouwen. Het is de bedoeling dat jong
en oud uit de omgeving gebruik gaat maken van de
voorzieningen in de bibliotheek. Op die wijze ontstaat
er een steeds sterkere band met de lokale bevolking.
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Bridgedrive & Klaverjassen

Activiteiten-contactpersonen

In het voorjaar van 2014 worden er 2 kaartavonden georganiseerd.
Op vrijdag 7 februari 2014 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 e20,- per paar. De opbrengst
komt geheel ten goede aan het project Dinka School in Arusha,
Tanzania. Aanmelden kan bij Mw. Bellekom, telefoon 070-5113036.

Bridge:
Klaverjassen:
Hardlopen:
Fietsen:
Wandelen:

Donderdag 6 maart 2014 is er (onder voorbehoud) een klaverjasavond. 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. De opbrengst komt ten goede
aan het project Dinka School in Arusha, Tanzania.

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

Website
Voor de laatste nieuwtjes over Run for Rio en de projecten kunt u
kijken op onze website www.runforrio.com

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl.
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief: 01-04-2014

Hardlopen

Uw steun blijft nodig!

Datum:
Loop:
Afstanden in km:
05-01-2014
Leiden
5 – 10 – 15
26-01-2014
Uithoorn
5 – 10 – 16,1
02-03-2014
Leiden (LRRC-de Vliet) 5 – 10 – 15
09-03-2014
Den Haag (CPC)
5 – 10 – 21
16-03-2014
Voorschoten
5 – 10 – 16,1
06-04-2014
Roelofarendsveen
5 – 10 – 21
04-05-2014
Noordwijkerhout
5 – 10 – 21
18-05-2014
Leiden
5 – 10 – 21 – 42
Informatie over het hardlopen en het verzamelen kunt u verkrijgen
bij: Leo Bellekom, telefoon 070-5179302.

Ons project in Tanzania kunt u financieel steunen. Geldelijk kunt u
bijdragen door giften, donaties, nalatenschap of schenking op ING
Bank 193157 of Rabobank 36.80.10.724 t.n.v. Stichting Run for Rio
te Wassenaar.

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. B. Bellekom, telefoon 070-5113036.

Wandelen

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.
Als u meer wilt weten hierover, neemt u dan contact op met onze
penningmeester Dhr. Leo v.d. Kooij, tel. 070-5141602.

Jubileumreceptie 25 jaar Run for Rio
Zondag 16 februari zal er in het teken van 25 jaar Run for Rio
een jubileumreceptie worden gehouden in de St. Jozefschool,
Thorbeckestraat 37 te Wassenaar. Tijdens deze receptie zal het
project Dinka School verder worden toegelicht. Iedereen die Run for
Rio een warm hart toedraagt, is welkom vanaf 11.30 uur. Tijdens deze
bijeenkomst zal ook een warm en koud buffet worden geserveerd.
Indien u wilt komen, graag aanmelden bij de secretaris i.v.m. het
bestellen van e.e.a. Voorafgaand aan de receptie is er ter gelegenheid
van 25 jaar Run for Rio een feestelijke Eucharistieviering in de
Willibrorduskerk, Kerkstraat te Wassenaar. De viering begint om 9.30
uur en wordt voorgegaan door diaken Henk Schrader uit Schagen.

Windlustweg 15
Tel. (070) 51135 72
Luifelbaan 7
Tel. (070) 51134 93
Wassenaar

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,
neem dan contact op met Anne van der Zalm, telefoon 070-5143474.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door

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