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Dinka School staat
Na de vele acties in 2010 en 2011 zijn Kimberly en Eriq in juni 2011 vertrokken naar Arusha in Tanzania. In augustus zijn
zij begonnen met alle voorbereidingen om het terrein en de wegen bouwklaar te maken. Aansluitend is er gestart met
de bouw van de Dinka School. De foto hieronder laat het resultaat zien van het vele werk van de afgelopen maanden.

Intussen is er gestart met de bouw van de keuken en de
bouw van een gebouw waar de kinderen doordeweeks zullen
slapen. Op de 2 volgende pagina’s van deze nieuwsbrief
vertellen Kimberly en Eriq over hun ervaringen tijdens het
bouwproces.
Intussen zijn Eriq en Kimberly tijdelijk in Nederland voor de
bevalling van hun eerste kind. Veel gesprekken zijn al gevoerd
en ervaringen zijn uitgewisseld. Nu de gebouwen in de eerste
fase worden gerealiseerd, wordt er voorzichtig nagedacht

over de tweede fase. Er is nog geen geld voor een tweede
gebouw met slaapplaatsen, er moet nog een kantoortje
komen en voor de kinderen willen we graag wat eenvoudige
sportfaciliteiten realiseren. De laatste wens is de bouw van
een gebouwtje voor de gasten en voor het personeel. Maar
belangrijk is nu eerst het afmaken van de eerste fase en het
starten van de schoollessen voor de kinderen die daar met
veel smart op wachten. Zo maken we met elkaar weer een
kleine stap om de millenniumdoelstelling “alle kinderen naar
school” te realiseren.
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Dinka school Arusha in Tanzania

Projectbegeleiders Eriq & Kimberly met Tanzaniaanse kinderen die straks bij de Dinka school onderwijs komen genieten.
Bij het afsluiten van het afgelopen jaar konden we
constateren dat dromen uitkomen, want voor het Dinka
project was 2011 een goed jaar. Een jaar waarin voldoende
geldelijke middelen zijn verkregen om in Tanzania een mooie
start te maken met de bouw van de Dinka School ! Begin
2011 stond nog vooral in het teken van acties organiseren,
sponsors binnenhalen en de sponsorloop die door Run For
Rio werd georganiseerd, de tweede helft van 2011 waren
Eriq en Kimberly al verhuisd naar Tanzania om te starten met
de bouw van de eerste fase van het project.
Er is geld binnengehaald voor de eerste fase van de bouw,
wat betekende dat de 2 gebouwen klaslokalen, 1 gebouw
slaapzalen en de keuken/eetzaal gebouwd konden worden.
De gebouwen klaslokalen en de keuken en eetzaal staan al!
Er is hard gewerkt en met veel enthousiasme en
doorzettingsvermogen. Nu mogen we constateren dat het
eerste gedeelte van de school reeds een feit is. In 2012 zal
de eerste fase worden voltooid en januari 2013 zal de school
dan echt gaan draaien!

Zo begonnen wij in 2011
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De keuken en eetzaal worden nu afgerond. Er is veel ruimte en
de eetzaal zal ook gebruikt worden als theaterzaal.

Dit zijn de klaslokalen die er nu staan. Twee gebouwen met 8
klaslokalen waarin 150 kinderen straks van beter onderwijs
kunnen genieten !

De school ligt een half uur rijden vanaf het centrum van
Arusha. Groot gedeelte van die weg is onverhard, al zal daar
in de nabije toekomst verandering in komen wanneer de
overheid de weg gaat asfalteren. Er is openbaar vervoer
vanaf het centrum van Arusha tot aan het dorp naast ons.
Hiervandaan is er een korte route langs de rivier om naar het
project te lopen.
De Dinka School ligt
in Manyire village.
Gevestigd aan het einde
van een doodlopend
straatje met ongeveer 6
huizen. De kinderen uit
Manyire village die naar
de Dinka School komen
voor dayschool zullen dit vooral lopend doen. De kinderen
uit Arusha, de wees- en straat kinderen en de betalende
leerlingen van de middenklasse gezinnen, zullen met een
schoolbus komen. Zij zullen boarding school volgen, wat een
hele gebruikelijke manier van lesgeven is in Tanzania.

Het totaalplaatje van wat er tot nu toe gebouwd is. De twee
gebouwen klaslokalen en de keuken en eetzaal.

Dinka school Arusha in Tanzania

De funderingen van de eerste slaapzalen. Project
begeleider Eriq Pownall bouwt nog tot eind maart verder
aan de slaapzalen.

U kunt de voortgang van het de bouw volgen op de site

www.dinkakids.com
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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,

Bereik meer met minder geld door schenking
tel.070-5113036
tel.070-5179302
tel.070-5143474
tel.070-5110225
tel.070-5113036

Bridgedrive & Klaverjassen
In het voorjaar van 2012 werden er wederom 2 kaartavonden
georganiseerd. Op vrijdag 3 februari 2012 organiseerde Run for
Rio voor de dertiende keer in successie haar jaarlijkse bridgedrive.
De opbrengst kwam geheel ten goede aan het project in Tanzania
(het bouwen van de Dinka School); de totale opbrengst was 905
Euro, met als winnaars de dames Bakker en Bokhorst met een score
van 62,05%. Donderdag 8 maart 2012 was er een klaverjas-avond.
Hiervan kwam de opbrengst ten goede aan het project van de Dinka
School in Arusha, Tanzania. De opbrengst was ruim 400 Euro. Ook dit
jaar stelde Huize Willibrord in de Poortlaan haar zaal weer gratis ter
beschikking.

Hardlopen
Datum:
Loop:
Afstanden in km:
22-04-2012
Noordwijkerhout
5 - 10 - 21
20-05-2012
Leiden
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.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:

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

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.

Email: info@stielstra-partners.nl
Gecertificeerd door de AFM

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

www.stielstra-partners.nl

Thuiszorg die bij u past!

Zondag 22 januari was er een informele bijeenkomst in de
St.Jozefschool, te Wassenaar. Tijdens deze “nieuwjaarsbijeenkomst”
werd het nieuwe project (bouwen van een school in Tanzania) verder
toegelicht. Er was een goede opkomst met een goed gevulde aula,
vooral met wandelaars, fietsers en hardlopers. De opbrengst was
bijna 500 Euro!!

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”

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl.
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief: 01-08-2012

Een vaste medewerker op vaste tijden,
van huishoudelijke verzorging tot verpleging.

Uw steun blijft nodig!

070-314 16 00
www.evitazorg.nl

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.
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Evita maakt het mogelijk

Opmaak van deze Nieuwsbrief is verzorgd door Graphic Square Grafische Vormgeving

