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RunForRioNieuws
Bestuurswisseling
Eind 2017 hebben we afscheid genomen van
bestuurslid Suzanne Onderwater; een verhuizing naar
Amsterdam maakte dat zij helaas moest stoppen.
Wij bedanken Suzanne voor haar bijdrage en inzet;
we zullen haar zeker missen. Maar gelukkig hebben
we ook nieuwe bestuursleden kunnen aantrekken.
Verheugd kunnen we u melden dat Trudy Efdee en
Wouter Goes inmiddels in het bestuur hebben plaats
genomen. Wij zien uit naar een mooie samenwerking.
Ten slotte is Run for Rio een plaats om iets te doen voor
een ander, recht uit het hart, met veel passie en liefde.

Bezoek Anita en Leo aan de
Victory Primary School
Wat hebben we genoten van al die enthousiaste kinderen en hun
leerkrachten. De hele school straalt in haar omgeving warmte, kracht
en liefde uit. En dat willen we vasthouden. Echter direct na onze
aankomst raakten we al in gesprek over het aflopende huurcontract.
Was er eerst nog hoop op verlenging van het contract na 1 februari
2019, nu lijkt die hoop vervlogen. Daarom zijn we direct aan de slag
gegaan met de volgende resultaten.
• Na 2 weken zoeken is een stuk land 40 km buiten Kampala gevonden
• Het bestuur van Run for Rio heeft de aankoop van dat land goedgekeurd
• Het land wordt ingemeten, papieren worden gecontroleerd en het
eigendom wordt overgeschreven op de Victory Primary School
• I.s.m. de leerkrachten is een programma van eisen en wensen gemaakt
• Er is een architect geselecteerd
• De architect gaat in mei de eerste schetsen maken
De komende maanden gaan we ontwerpen en vergunningen aanvragen,
waarna de bouw in de tweede helft van 2018 zal plaatsvinden. We hopen
dat de eerste slaapvertrekken voor de kinderen klaar zijn vóór 1 februari
2019, zodat de kinderen een dak boven hun hoofd hebben. Les geven kan
dan nog even onder de Mangotree, waarvan er een aantal staan op het
nieuwe terrein.

Veel activiteiten bij Run for Rio
Op 18 februari 2019 is Run for Rio al 30 jaar actief! Elke keer weten
we weer met elkaar een prachtig project voor straatkinderen te
realiseren. Dit keer ligt de uitdaging in opvangen en naar school gaan
van straatkinderen in Oeganda. Om dit te steunen denken wij aan
sponsorlopen (meedoen aan de Bevrijdingsloop vanuit Wageningen),
fondsenwerving, kaartavonden en andere nieuwe ideeën. En hoe
geweldig is het, dat steeds meer jongeren ons daarbij helpen.
In april zijn Anita en Leo Bellekom op eigen kosten naar de Victory Primary
School in Kampala, Oeganda geweest. Zij hebben daar samen met de
directeur, Hilton Achilla, en de leerkrachten onderzocht of er een nieuwe
school gebouwd kan worden. Door de oorlog in het Noorden van Oeganda
zijn veel kinderen wees geworden en leven op straat. Hilton biedt nu 60
straatkinderen onderdak, maar het huurcontract loopt af. Daarom is
ondersteuning dringend nodig. Ook is het mogelijk een kind te sponsoren
waardoor wij hen kunnen helpen bij hun eerste levensbehoefte, studie
en toekomst. Informatie hierover kunt u krijgen bij Anita Bellekom (0657710456)
Kortom plannen genoeg en Run for Rio bruist van energie! In deze
nieuwsbrief kunt u verder het laatste nieuws lezen en bekijken over het
nieuwe project en de reis van Anita en haar vader Leo. Namens het bestuur
van Run for Rio,
John Schrader, Secretaris Run for Rio
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Met Gifty is het allemaal begonnen. Zij
leefde op straat en vroeg Hilton om 100
shilling. Hilton keek haar aan en zei 100
shilling of naar school? Naar school zei
de toen 8 jarige Gifty. Nu gaat ze naar de
universiteit. Ze is hét voorbeeld voor alle
kinderen. Ze is vandaag 19 jaar geworden.
We vieren de verjaardagen van alle kinderen
tegelijk. Cadeaus zijn er niet, toch is
iedereen blij. Wij hebben een taart gekocht.
We zingen met elkaar happy birthday to you.

De voormalige straatkinderen wonen op het
terrein van de school. Ze moeten helemaal voor
zichzelf zorgen. Hier doen zij hun was. Hun wens
is een strijkijzer te krijgen, want ze willen er
netjes uit zien.

Een mooi plaatje van directeur Hilton en
ex straatkind Gifty. Gifty beschouwt Hilton
als haar vader. Ze zijn trots op elkaar. Gifty
gaat rechten studeren om straatkinderen te
kunnen gaan helpen. Hier spelen kinderen
en leerkrachten het door ons geleerde
kaartspel “ezelen”. We gieren van het
lachen en weten niet van ophouden.

Het regenwater wordt in de dakgoten opgevangen en naar een grote tank geleid. Het water wordt
gebruikt om te wassen en te koken. Gekookt water wordt gedronken.

In de rij staan voor het eten. Kleintjes eerst. ’s
Ochtend pap van maïsmeel, ’s middags deeg van
maïsmeel met bruine bonen en ’s avonds weer.
Gekookt water als drinken. Dat is iedere dag alle
eten en drinken. Er is geen geld voor fruit, drinken
of iets lekkers.
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We organiseren een sportdag. Meiden voetballen
net zo graag als jongens. Op een veldje van zand
met stenen, schuin aflopend. En vaak gewoon
op je blote voeten. Ze knallen er in. Vallen soms,
maar zeuren niet. Wat een plezier!

Bij aankomst dansen de kinderen rond Anita
en roepen Anita, Anita….

Anita, Hilton en Leo bespreken met alle medewerkers op school de wensen en eisen voor een
nieuwe school. Dit wordt uitgewerkt, waarna de architect met dit programma de eerste schetsen
kan gaan maken. Op de foto bekijken de medewerkers een nieuwsbrief met foto’s van de Dinka
School. Zo willen zij het ook graag.

De jongste kinderen rusten even uit van alle
activiteiten tijdens hun sportdag

Een close-up van de kinderen van P7 die live
via skype contact hebben met de kinderen in
Nederland.

Oeganda is een kleurrijk land, met mooie
parken en vriendelijke, kleurrijke mensen.

Het meegebrachte speelgoed zorgt voor veel
vrolijkheid.

Kinderen van P6 zijn druk bezig met het
schrijven van een brief aan kinderen in groep 7
van de Jozefschool uit Wassenaar.

Kinderen zijn altijd vrolijk, zeuren eigenlijk
nooit en zijn met weinig tevreden.

Hilton, directeur van de Victory Primary
School, is met de hoofdmeester op zoek
gegaan naar geschikte bouwgrond voor de
nieuwe school. Bij terugkomst heeft hij eerst
even aandacht voor de kinderen.
P7 heeft biologieles buiten.
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Activiteiten-contactpersonen
Fietsen:		
Jos Martens,
Hardlopen:
Leo Bellekom,
Wandelen:
Hanneke Laarman,
Klaverjassen:
Annette v.d.Kooij,

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.

tel.070-8885460
tel.070-5179302
tel.06-19403241
tel.070-5110225

Klaverjassen
Donderdag 8 maart 2018 was er wederom een klaverjasavond. De
opbrengst was 403 Euro; het was gezellig met 7 tafels. De volgende
klaverjasavond is op donderdag 4 oktober 2018. 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.
Hardlopen
Iedere zondag gaan de hardlopers van Run for Rio op pad. Ze trainen
dan een mooie afstand met koffie voor of achteraf. 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 Jos Martens.
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 Hanneke Laarman, tel. 06-19403241. Betrokkenheid bij het werk van
Run for Rio kan op deze wijze via gezonde activiteiten verhoogd worden.

Uw steun blijft nodig!
Onze projecten kunt u financieel steunen. Geldelijk kunt u bijdragen
door giften, donaties, nalatenschap of schenking op INGBank
NL21INGB0000193157 of Rabobank NL57RABO0368010724 t.n.v. Stichting
Run for Rio te Wassenaar.
Uw (Periodieke) Giften aan Run for Rio, fiscaal aftrekbaar.
Om de door Run for Rio gekozen toekomstige projecten financieel goed te
kunnen begeleiden kan uw financiële ondersteuning niet gemist worden.
Ook de fiscus kan hierbij een handje helpen. Er is per 1 januari 2014 een
Actuele situatie rond Periodieke Giften of Schenkingen ontstaan. Per
1 januari 2014 kunt u een Periodieke Gift of Schenking op 2 manieren
vastleggen, namelijk :
• bij de notaris ( niet meer beslist noodzakelijk ) of in een schriftelijke
overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging.
In het geval van de Stichting Run for Rio geeft/schenkt u aan een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) – erkende instelling. Sinds 1 januari
2014 kunt u van de site van de Belastingdienst de zogenaamde formulieren
“Periodieke gift in geld” downloaden. Voor de goede orde vermelden wij dat
het voor een juiste procedure om 2 formulieren gaat :
• Overeenkomst periodieke gift in geld (exemplaar voor de schenker)
• Overeenkomst periodieke gift in geld (exemplaar voor de
ontvanger)
Beide formulieren kunt u in uw computer grotendeels al invullen en
vervolgens ten behoeve van te plaatsen handtekeningen uitprinten. De
periodieke gift in geld is jaarlijks 5 jaar lang geheel fiscaal aftrekbaar,
zonder hinder van de “normale giftendrempel”. Tot slot kunt u ons ook nog
op andere manieren geldelijk ondersteunen en wel door (losse) giften,
donaties en eventueel nalatenschap. In de gevallen van (losse) giften
en donaties heeft uw ondersteuning te maken met een “ giftendrempel”,
afhankelijk van uw inkomen. Inlichtingen over dit alles kunt u telefonisch
verkrijgen bij onze penningmeester (telefoon 070-5141602) of nazien op
de site van de Belastingdienst. In geval u onze penningmeester benadert
kan hij u (tevens) bovengenoemde formulieren “ Periodieke gift in geld “
eventueel ter hand stellen.

Mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 14 januari was er een leuke en goed bezochte nieuwjaarsreceptie.
Het nieuwe project van Anita Bellekom stond volop in de schijnwerpers. Zij
wist er nog veel over te vertellen bij mooie foto’s van haar reis met Laura
naar Oeganda. Het nieuwe project van Run for Rio kreeg ook de nodige
ondersteuning van de fietsclub en wandelclub. Verder waren er meerdere
giften en was er een mooie opbrengst van de loterij.

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief: 01-09-2018
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