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 Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Stichting Run for Rio Wassenaar 

	 Secretariaat	Run	for	Rio:	 van	Houtenweg	74	•	2241	LS		WASSENAAR
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Kenia

De foto op deze pagina is van een meisje uit Kisumu. Zij lacht en 

is blij; vandaag is haar eerste echte schooldag. Na veel ellende 

thuis, kwam ze op straat terecht. Daar was het al niet veel beter. 

Zij sloot zich aan bij een groepje andere straatkinderen. Zij deden 

wat eenvoudige werkzaamheden of stalen voedsel om in leven 

te blijven. De leidster van de groep was 14 jaar. Zij was streng, 

maar wel rechtvaardig. Zij verdeelde het eten onder de kinderen. 

Helaas werd zij vermoord. De groep viel uit elkaar. Het meisje 

van de foto werd opgevangen door de Stichting KUAP Pandipieri. 

Na een herstelprogramma kon zij gaan wonen in een gezin in de 

gemeenschap waar zij was opgegroeid. Meer informatie over het 

project in Kenia is te lezen op de beide volgende pagina’s.

Ethiopië 

Het is al weer 4 jaar geleden dat alle kinderen uit het 

basisonderwijs in Wassenaar zich op hun school hebben ingezet 

voor de kinderen in Ethiopië. Alle kinderen uit de groepen 7 en 8 

van de Wassenaarse basisscholen deden mee in een sponsorloop 

op het terrein van de voetbalvereniging Blauw Zwart. Prinses 

Maxima gaf het startschot van 

deze geweldige actie. 

Zij nam haar jarige man Willem 

Alexander en de prinsesjes 

Amalia en Alexia mee. Van de 

opbrengst zijn 15 basisscholen 

met ieder 3 klaslokalen gebouwd 

in het berggebied ten noorden 

van Addis Abeba in Ethiopië. Bij 

de scholen zijn nu ook gescheiden 

latrines voor jongens en meisjes 

gebouwd. Op een aantal scholen 

is ook gezorgd voor schoon 

drinkwater. Hierdoor hoeven de 

kinderen geen lange afstanden 

te lopen om voor thuis water 

te halen. Dit bevordert de 

aanwezigheid van de kinderen 

op school zij hebben nu meer tijd 

om op school en thuis te leren. 

Gemiddeld zitten er in een 

klas ’s ochtends 50 kinderen 

en ’s middags weer 50 andere 

kinderen. Op iedere school doen 

ongeveer 300 kinderen mee aan het onderwijsprogramma. Run 

for Rio heeft, na het laten bouwen van de schooltjes, gezorgd 

dat ook in de eerste 3 jaar financiële middelen beschikbaar zijn 

om de benodigde onderwijsmaterialen te kopen. Dit jaar is het 

laatste jaar dat Run for Rio de schooltjes ondersteunt. Vanaf 2011 

worden de financiën verzorgd door de eigen lokale gemeenschap, 

die wordt ondersteund door de regionale overheden. 
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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

Bridge-drive & Klaverjassen
Op vrijdag 5 februari 2010 organiseerde Run for Rio voor de 
tiende keer in successie haar jaarlijkse bridge-drive. Ook dit jaar 
stelde Huize Willibrord in de Poortlaan haar zaal weer gratis ter 
beschikking. De opbrengst (e 1200,-) komt geheel ten goede aan 
het straatkinderenproject in Kenia.

Donderdag 4 maart 2010 was er een klaverjasavond. Ook deze 
avond werd gehouden in Huize Willibrord. De klaverjasavond 
heeft een bedrag van ruim e 370,- opgeleverd. Voorwaar een mooi 
bedrag, waarvoor wij alle kaarters nogmaals willen bedanken.  

Hardlopen
Datum: Loop: Afstanden in km:
14-03-2010 Den Haag(CPC) 5 – 10 – 21
21-03-2010 Voorschoten 5 – 10 – 16,1
28-03-2010 Roelofarendsveen 5 – 10 – 21

Informatie over het hardlopen en het verzamelen kunt u verkrijgen 
bij: Leo Bellekom, telefoon 070-5179302.

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.

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
Zondag 3 januari was er een informele nieuwjaarsbijeenkomst 
in de St.Jozefschool, Thorbeckestraat te Wassenaar. Het was een 
gezellig samenzijn met een terugkoppeling van de schooltjes in 
Ethiopie en een loterij; de opbrengst was ruim 400 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 Najaarsbrief 2010: 15 september 2010.

Uw steun blijft nodig!
Door automatische afschrijving (bijv. € 10,- p.m.) of door 
tussentijdse overschrijving. ING-Bank 193157 of Rabobank 
36.80.10.724 t.n.v. Stichting Run for Rio te Wassenaar.

Hoe gaat periodiek schenken?
Met geld ondersteunt u diverse projecten 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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Run for Rio zorgt
voor onderwijs

Gespecialiseerd in glas- en schilderwerk

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Neem dan 
gerust contact op: Tel. 06-51 34 34 56 of 06-22 90 96 93 of 

vraag een offerte aan op onze website

Hangarweg 1 - Wassenaar - www.lamischilders.nl

Telefoon  070-3507444
E-mail  info@stielstra-partners.nl
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Het project
In 2009 bestond de Stichting Run for Rio 20 jaar. In haar jubileumjaar heeft Run for Rio gekozen om de 
straatkinderen in Kisumu te ondersteunen. De Stichting KUAP Pandipieri heeft een projectvoorstel bij Run 
for Rio ingediend. In dit voorstel geeft KUAP Pandipieri aan om 300 kinderen van de straat te willen helpen. 
De totale kosten voor opvang, begeleiding, (medische) ondersteuning, school en/of beroepsopleiding 
bedragen ongeveer 80.000 euro. Run for Rio was akkoord met dit voorstel en heeft het ingediend bij de 
NCDO. De NCDO heeft het projectvoorstel goedgekeurd, waardoor ieder bedrag voor dit project zal worden 
verdubbeld. Na een aantal acties in het eerste halfjaar van 2009 zijn de eerste financiële middelen door 
Run for Rio medio 2009 overgemaakt aan KUAP Pandipieri. Hiermee is de Stichting KUAP Pandipieri in 

Kisumu aan de slag gegaan.

Straatwerk

De ontmoeting met de straatkinderen is 

de eerste stap om deze kinderen te leren 

kennen en je in te leven in de situatie 

waarin het kind leeft. Straatwerkers 

proberen het vertrouwen van de kinderen 

te winnen door ze voeding te brengen, met 

ze te praten en ze uit te nodigen om mee 

te doen aan leuke sport- en recreatieve 

activiteiten. Het kost veel tijd en geduld 

om het vertrouwen van het kind te 

winnen. Tijdens dit proces kom je erachter 

wat het kind allemaal heeft meegemaakt. 

Veel kinderen zijn mishandeld, seksueel 

misbruikt, ondervoed en hebben ernstige 

ziektes. KUAP Pandipieri heeft sinds medio 

2009 ongeveer 200 straatkinderen in 

behandeling. 

Tijdelijk onderdak

Als het vertrouwen van de kinderen is 

gewonnen, dan wordt de kinderen een 

tijdelijk onderdak geboden voor een 

periode van 3 maanden. Kinderen krijgen 

voeding, kleding en medicatie. Het 

levensverhaal van het kind wordt in kaart 

gebracht en er wordt hard gewerkt om het 

gedrag van het kind zodanig te herstellen, 

dat een terugkeer naar de familie of de 

gemeenschap mogelijk wordt.

Hereniging met familie

Als de achtergrond van een kind duidelijk is, 

wordt er gezocht naar familie. Als er geen 

familie wordt gevonden die voor het kind 

wil zorgen, dan wordt in de gemeenschap 

gekeken of er mensen zijn die het kind 

willen opvangen en begeleiden. De 

familie of het nieuwe gezin wordt in het 

proces van opvoeding ondersteund door 

medewerkers van KUAP Pandipieri. Met de 

gemeenschap vinden gesprekken plaats 

over cultuur en gewoontes. Er zijn vaak 

veranderingen nodig om te voorkomen dat 

de kinderen op de straat terecht komen. 

Voor ruim 50 kinderen van dit project 

zijn intussen de banden met de familie 

of gemeenschap herstelt. Die kinderen 

hebben weer een plek gevonden om een 

kindvriendelijk leven te kunnen leiden. Zij 

gaan nu naar school en kunnen meedoen 

aan verschillende activiteiten.

Activiteiten

KUAP Pandipieri organiseert verschillende 

activiteiten voor kinderen. Hier doen veel 

kinderen aan mee. Zo was er een open 

dag in november die door 200 kinderen 

werd bezocht. Deze kinderen deden mee 

aan een talentenjacht en lieten hun lied, 

dans of toneelstuk zien. In december 

is een kerstfeest georganiseerd, waar 

alle kinderen van de straat welkom 

waren. In januari was er een workshop, 

waar 40 kinderen aan meededen. Hier 

werd gesproken over kinderrechten en 

-plichten, puberteit en sociale vaardigheden. In februari was de “grand games”-

dag met voetbal, atletiek, zakkenrace en zwemmen in de rivier. De verschillende 

activiteiten hebben een grote aantrekkingskracht op de kinderen van de straat. Zo 

kan op een ontspannen wijze contact worden gelegd met de kinderen, om hen beter 

te leren kennen en begrijpen.

Onderwijs

Alle kinderen die worden opgevangen, worden voorbereid op een terugkeer in de 

maatschappij. Het volgen van een opleiding is dan belangrijk. KUAP Pandipieri zorgt 

voor een eenvoudige opleiding, gevolgd door een beroepsopleiding. Een aantal 

straatkinderen mocht een bezoek brengen aan een reguliere basisschool. Ze hadden 

leuk contact met de kinderen daar op school. Het stimuleert de kinderen om door 

te leren, als ze daar de mogelijkheden voor kunnen krijgen. Van de kinderen van dit 

project zijn intussen 10 jongens en 10 meisjes gestart op de reguliere basisschool.

Medewerkers van KUAP Pandipieri nemen vaak koffie of iets te eten mee voor de straatkinderen 

om contact te kunnen leggen.

Toekomst

Straatkinderen die hulp krijgen van KUAP Pandipieri hebben 

nu uitzicht op een menswaardig bestaan in een arme wereld. 

Zij leren weer wat liefde en genegenheid is en zij proberen een 

eenvoudig bestaan op te bouwen.

Ze dromen van een goede opleiding en een mooie baan en hebben 

weer hoop. In 2009 heeft Run for Rio met acties 25.000 euro 

ingezameld. De NCDO heeft in 2009 een voorschot gestuurd. 

Van deze bijdragen is KUAP Pandipieri medio 2009 gestart met 

haar project voor de kinderen van de straat in Kisumu.. En wij 

vertrouwen weer op uw steun. En de kinderen in Kisumu zijn u 

zeer dankbaar voor uw bijdrage aan dit project.

Mooie, fantastische bijdragen
Marian Victoria (conciërge op de Buutplaats, een school in Den 

Haag) schonk met Kerst een bedrag van 10 Euro. Paul Jongma, 

ook werkend op deze school, had autopech. Hij werd door een 

onbekende man geholpen; deze man wilde er niets voor hebben. 

“Geef maar iets aan een goed doel”…..dat goede doel werd Run for 

Rio, met een bijdrage van 50 Euro!!

De familie den Hollander gaf een schitterend bedrag van 270 

Euro; zij waren 40 jaar getrouwd en samen nog eens 140 jaar. 

Hierbij nogmaals dank en de felicitaties!
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Straatkinderen in Kisumu in Kenia

Deze 4 voormalige straatjongens mogen meedoen in het reguliere basisonderwijs

Kinderen snuiven lijm om weg te dromen

en zo hun ellende voor even te kunnen vergeten

De kinderen gaan graag naar school en doen goed hun best


