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Kinderen van de straat
Mede dankzij uw ondersteuning heeft de Stichting Run for Rio 

de afgelopen 20 jaar al veel straatkinderen geholpen. U hebt 

dat uitgebreid kunnen lezen in het prachtige jubileumboekje, 

dat wij u in december 2008 hebben toegestuurd. In haar 

jubileumjaar heeft Run for Rio zich gericht op ondersteuning 

van de straatkinderen in Kisumu in Kenia. Run for Rio heeft 

zich ten doel gesteld om in haar jubileumjaar gelden te 

verwerven om 300 kinderen van de straat te halen. Daar is 

80.000 euro voor nodig, maar gelukkig verdubbelt het NCDO 

alle bijdragen. 

Lichtjes in de polder
Bij een jubileum horen uiteraard activiteiten. De eerste 

activiteit was bij boerderij Den Hollander op 28 december 

2008. Jong en oud bezocht de boerderij, die was omgetoverd 

tot een gezellige herberg. In de stal stonden dieren, verzorgde 

Run for Rio presentaties en er kon door de kinderen geknutseld 

worden. Buiten stond een trampoline en daar was ook de 

lampionnenoptocht. Het geheel werd opgeluisterd met live 

muziek en zang. De verkoop van oliebollen, wijn, kaarsen 

en eigen gebakken lekkernijen zorgden voor een opbrengst 

van 1150 euro. Deze bijdrage is intussen verdubbeld door de 

gemeente Wassenaar en vervolgens is de 2300 euro door de 

NCDO verdubbeld naar 4600 euro.

Vastenactie in de wassenaarse kerken
De jaarlijkse vastenactie van de drie katholieke kerken in 

Wassenaar stond in het teken van de straatkinderen in 

Kisumu. Er werden prachtige flyers en posters gedrukt. In 

iedere kerk werd verteld over de straatkinderenproblematiek. 

Naast de vele aandacht was er een opbrengst van ruim 4000 

euro. Daarnaast organiseerden de jongeren van M25 (12-16 

jaar) uit de 3 kerken  verschillende acties. Zij bakten taarten 

en maakten kaarsen, houders voor waxinelichtjes en zij 

versierden luciferdoosjes. Bij verschillende gelegenheden was 

er een verkoop. Ouders en familie van de kinderen kochten ook 

nog een heerlijk Run for Rio wijntje. De totale opbrengst van 

M25 was ruim 1000 euro.

Run for Rio dag in de Langstraat
Zaterdag 6 juni 2009 was de feestdag van Run for Rio. Vele 

vrijwillige medewerkers van Run for Rio organiseerden 

activiteiten als presentaties over straatkinderen, suikerspin, 

schminken, kaarsen schilderen, verkoop van wijn met kaas 

en een grootse loterij. Vele Wassenaarse bedrijven hadden 

prachtige prijzen belangeloos ter beschikking gesteld. Het 

werd een dag van Wassenaarders voor Wassenaarders met 

een fantastische opbrengst van 3500 euro. 
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Wist u dat wij 3 x per jaar ca. 650

nieuwsbrieven verspreiden? 400 daarvan

worden door vrijwilligers in de Wassenaarse

wijken bezorgd op geregistreerde adressen.

Vandaar dit kader, bestemd voor nieuwsbrieven

met een adressticker.
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20 jaar Run for Rio:

GESLAAGDE	JUBILEUMDAG	IN	DE	LANGSTRAAT
Na maanden van voorbereiding door de jubileumcommissie van Run for Rio was het op zaterdag 6 juni 
zover: de dag in de Langstraat. Een dag om het 20-jarig bestaan van Run for Rio te vieren, maar vooral 
ook een dag om aandacht te vragen voor de straatkinderen van Kisimu (een grote stad in Kenia) die 
dit jaar - via het door Run for Rio gekozen project KUAP Pandipieri - worden ondersteund. 

Al in aanloop naar deze dag mocht Run for Rio 

ervaren dat Wassenaar de activiteiten van Run for 

Rio een warm hart toedraagt. Op de dag zelf bleken 

ook de weergoden ons gunstig gestemd. In een ruim 

opgezette stand waren tal van activiteiten opgezet, 

waaronder een loterij waarvoor de Wassenaarse 

middenstand het totale prijzenpakket had 

geschonken. Terloops werd het doel van Run for Rio 

onder de aandacht gebracht.

De dag kan niet mooier worden samengevat door 

een vrouw op leeftijd die deelnam aan de loterij 

nadat ze antwoord had gekregen op de vraag ”Wat 

doen jullie hier?”: “Ik heb geen klagen….., ik ben een 
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GESLAAGDE	JUBILEUMDAG	IN	DE	LANGSTRAAT
rijk mens, heb het goed en geniet daarvan. Het is wel 

raar verdeeld in de wereld hè. Maar ja…., wat kan ik 

er aan doen…? Ik zal daar eens over nadenken.”Dank 

u wel meneer.” Later kwam mevrouw terug: “Weet 

u wat meneer, doe mij maar 2 loten….”. Zo heeft 

deze dag een voorlopige opbrengst van € 3.500,00 

opgeleverd.

Dit bedrag zal volledig ten goede komen aan het 

jubileumproject KUAP Pandipieri in Kisumu, Kenia. 

Een dag als deze is alleen mogelijk door inzet en 

medewerking van een groot aantal mensen: de 

gemeente, winkeliers, de vele vrijwilligers om de 

stand te bemannen en loten te verkopen en natuurlijk 

de leden van de jubileumcommissie die deze dag 

hebben georganiseerd. Niet in het minst ook het 

winkelende publiek, dat met welke motivatie heeft 

bijgedragen aan het succes van deze jubileumdag 

van Run for Rio. Iedereen enorm bedankt!

Nieuwjaarsreceptie, 
bridgedrive en 
klaverjassen
In het eerste kwartaal van 2009 organiseerde 

Run for Rio traditioneel een aantal activiteiten. 

Sportiviteit werd afgewisseld met gezelligheid 

en tijdens alle bijeenkomsten volgde een loterij. 

In een sfeervolle ambiance werd verteld over 

de problematiek waarmee straatkinderen te 

maken hebben. Mede door de jubileumsfeer 

waren de opbrengsten van deze activiteiten 

hoger dan die van voorgaande jaren.

Lay-out:

Telefoon 070-5175193 • E-mail remi@graphicsquare.nl



Activiteiten-contactpersonen
Fietsen: Mw.B.Bellekom tel.070-5113036

Hardlopen: Leo Bellekom tel.070-5179302

Wandelen: Anne v.d.Zalm tel.070-5143474

Klaverjassen: Annette v.d.Kooij tel.070-5110225

Bridge : Mw.B.Bellekom tel.070-5113036

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 de natuur is echt prachtig. Fietsen in een 

andere omgeving is verfrissend en je ervaart weer eens hoe 

mooi  Nederland is. Als u zin krijgt om eens mee te gaan, belt u 

dan mw.Bellekom, telefoon 070-5113036

Hardlopen
Ook het komend jaar zullen de hardlopers wederom deelnemen 

aan het “Zorg- en Zekerheidcircuit”. Iedere maand is er een loop 

ergens in de regio; er wordt gelopen over een afstand van 5, 10, 15 

of 21 kilometers. Informatie over het hardlopen en het verzamelen 

kunt u verkrijgen bij: Leo Bellekom, telefoon 070-5179302.

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. De omgeving van Wassenaar biedt 

genoeg mogelijkheden. De gezelligheid van de wandelclub 

is belangrijk. 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

Website
Wilt u de laatste nieuwtjes lezen (bijvoorbeeld over het nieuwe 

KUAP Pandipieri project te Kenia) en weten waar de stichting 

Run for Rio mee bezig is, bezoekt u dan de website. De naam 

van de website is: www.runforrio.com

Klaverjassen
Donderdag 8 oktober 2009 organiseert Run for Rio wederom een 

klaverjasavond. Deze avond zal als vanouds worden gehouden 

in Huize Willibrord te Wassenaar. De zaal gaat open om 19.00 

uur en de aanvang is 19.30 uur.

Uw	steun	blijft	nodig!
Door automatische afschrijving (bijv. € 10,- p.m.) of door 

tussentijdse overschrijving. ING-Bank 193157 of ING-Bank 

66.95.47.867 of Rabobank 36.80.10.724 t.n.v. Stichting Run for 

Rio te Wassenaar.

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl

Uiterlijke inleverdatum: 15.11.2009 (Kerstnieuwsbrief).

Hoe gaat periodiek schenken?
Met geld ondersteunt u diverse projecten met name in Indonesië, Ethiopië 

en Kenia. Uw giften en schenkingen aan Run for Rio zijn, onder voorwaarden 

aftrekbaar van uw belastbaar inkomen! Geldelijk kunt u ons ook op nog 

andere manieren ondersteunen en wel door giften, donaties, nalatenschap 

en schenking (w.o. periodiek schenken). U bepaalt een bedrag dat u jaarlijks 

aan Run for Rio wilt schenken. Dit bedrag schenkt u voor minimaal 5 jaar en u 

legt die schenkingswens bij de notaris (via Run for Rio gratis) vast. Uw jaarlijks 

bedrag is dan geheel fiscaal aftrekbaar, zonder hinder van de “normale 

giftendrempel”. Inlichtingen telefonisch te verkrijgen bij onze penningmeester, 

telefoon 070 514 16 02.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:
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Telefoon  070-3507444
E-mail  info@stielstra-partners.nl

Telefoon 070-5117501 • E-mail consultn@xs4all.nl


