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De weg van Nairobi 

in Kenia naar Arusha 

in Tanzania is “under 

construction”. 

Er vinden veel 

verbeteringen aan 

de weg plaats. De 

zandweg maakt 

plaats voor een 

asfaltweg, de zogenaamde A104, genaamd Namanga Road. 

Run for Rio volgt figuurlijk deze weg en verplaatst haar 

aandacht van het project in Kisumu in Kenia naar een project 

in Arusha in Tanzania.

Het project in Kenia 

is intussen afgerond. 

Veel kinderen in 

Kisumu zijn met de 

financiële steun van 

Run for Rio geholpen. 

De Stichting KUAP 

Pandipieri heeft 

door de steun van 

Run for Rio in 2009 meer dan 150 kinderen kunnen helpen. 

Deze kinderen zijn op straat benaderd en hebben daarna 

tijdelijk gewoond in tenten. Daar is KUAP Pandipieri gestart 

met voorlichting, het verzorgen van onderwijs en/of het 

zoeken naar werk voor deze kinderen. Een aantal kinderen 

woont weer thuis of wordt opgevangen door familie of de 

gemeenschap waar zij vandaan komen. Een aantal kinderen is 

geplaatst in één van de huizen van KUAP Pandipieri en helaas 

zijn een aantal kinderen er nog niet klaar voor om de stap 

van de straat naar een beschermde omgeving te maken. Die 

kinderen hebben meer tijd nodig, maar blijven de aandacht 

van de straatwerkers van KUAP Pandipieri ontvangen.  

Begin 2010 is het bestuur van Run for Rio benaderd door 

Kimberly Zandvliet, bekend van haar stukken in één van de 

plaatselijke weekbladen in Wassenaar. Kimberly heeft enige 

tijd gewerkt in een weeshuis in Tanzania.

Tijdens haar verblijf heeft zij 

de Tanzaniaan Erick ontmoet. 

Erick heeft in Nederland 

gestudeerd en is terug gegaan 

naar Tanzania om zijn volk 

te helpen. Kimberly en Erick 

hebben een geweldig plan om 

een school én een opvanghuis 

voor straatkinderen te bouwen 

en te exploiteren. 

Zij hebben in Tanzania 

de Stichting Kizazi Chetu 

opgericht. Vervolgens hebben 

zij een businessplan voor 

realisatie en exploitatie van 

de school en het opvanghuis 

gemaakt. Daarna hebben zij 

Run for Rio benaderd om hun 

droom te realiseren. 

Na een aantal gesprekken 

heeft Run for Rio het 

businessplan voor subsidiëring 

gestuurd aan zowel de NCDO 

als aan Wilde Ganzen. Deze 

beide organisaties hebben eind 

september laten weten dat het 

project in aanmerking komt 

voor een mogelijke subsidie. 

Run for Rio heeft plannen 

om op de verschillende 

Wassenaarse scholen 

activiteiten te organiseren. 

U hoort binnenkort 

ongetwijfeld nog veel meer 

over dit mooie project. 
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Van Kenia naar Tanzania
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KUAP
Op de voorpagina van deze nieuwsbrief leest u over de route die 
Run for Rio aflegt naar een nieuw project. Dit betekent ook dat 
wij de ondersteuning aan KUAP Pandipieri hebben afgerond. In 
dit artikel vindt u een opsomming van de belangrijkste zaken 
die met uw bijdragen zijn gerealiseerd. 

Tijdens een open dag heeft KUAP straatkinderen 

in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de 

activiteiten van KUAP Pandipieri. In samenwerking 

met het ziekenhuis in Kisumu is deze dag tevens 

aangegrepen om straatkinderen na een medische 

‘quick scan’ de noodzakelijke behandeling te geven. 

Vijfendertig kinderen zijn na deze dag in het project 

opgenomen. Zij zijn nu verzekerd van onderdak, 

noodzakelijke (psychologische en/of medische) 

ondersteuning en scholing.

20 kinderen zijn vanuit de schoolfaciliteiten van 

het project doorgestroomd naar het reguliere 

onderwijs in Kisumu. De klaslokalen van de 

eigen school zijn opgeknapt. Er zijn volwaardige 

klaslokalen voor onderwijs aan de jongere 

kinderen. Enkele ruimtes zijn geschikt gemaakt 

om oudere kinderen op te leiden voor een beroep 

(naaister, kapper, huishoudelijk medewerker of 

monteur). Voor jongere kinderen heeft het project 

nu de juiste faciliteiten om goed onderwijs te 

geven. Deze verbeteringen hebben geleid tot 

wat wij professionalisering zouden noemen. 

Het effect hiervan reikt verder dan het project 

alleen. Het biedt kinderen de gelegenheid in te 

stromen in regulier onderwijs en gebruik te maken 



van maatschappelijke en sociale faciliteiten. 

Faciliteiten die anders onbereikbaar zouden zijn. 

50 kinderen zijn vanuit het straatkinderenproject 

herenigd met familie. Vanuit het project worden 

deze kinderen en hun familie ondersteund.

Voor 100 kinderen is er een ondersteuningsplan 

gemaakt. Hierdoor kunnen kinderen beter worden 

geholpen bij het ‘ontstraten’. Het effect van het 

ondersteuningsplan was al in 2009 zichtbaar: Geen 

van de kinderen die na het ‘shelter-programma’ 

werden herenigd met de eigen familie is opnieuw 

op straat beland.

Run for Rio is blij met de behaalde resulaten. De 

instroom van straatkinderen naar het project en 

de doorstroming naar de familie zijn verbeterd. 

De accommodaties voor opvang en onderwijs 

zijn opgeknapt. De onderwijsmogelijkheden zijn 

uitgebreid. Er is een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de millenniumdoelstelling: Alle kinderen 

naar de basisschool. De straatkinderen die hulp 

krijgen van KUAP Pandipieri leren weer wat liefde 

en genegenheid is. Zij proberen een eenvoudig 

bestaan op te bouwen. Ze dromen van een goede 

opleiding en een mooie baan en hebben weer hoop 

op een menswaardig bestaan in een arme wereld.
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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

Klaverjassen
Op donderdag 14 oktober j.l. organiseerde Run for Rio weer 
een klaverjasavond in Huize Willibrord aan de Poortlaan. De 
opbrengst van e 450,- zal geheel ten goede komen aan het 
straatkinderenproject in Kenia.

Hardlopen
Datum: Loop: Afstanden in km:
07-11-2010 Den Haag 10
21-11-2010 Wassenaar 5 - 10 (Duinrellcross)
05-12-2010 Lisse 5 - 10 - 15
09-01-2011 Leiden 5 – 10 - 15

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 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.

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 Kerstnieuwsbrief: 1 december 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 070-5141602.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:
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Zorg die bij u past!

Evita maakt het mogelijk

Evita Zorg BV • Van Alkemadelaan 315
2597 AJ  Den Haag • T (070) 3141600
info@evitazorg.nl • www.evitazorg.nl

Thuiszorg vraagt om een persoonlijke benadering. Of het nu gaat om 

verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg, nachthulp of begeleiding, 

wij stellen de wensen en behoeften van de klant centraal. Met onze 

zorg ´op maat´ biedt Evita zorg die positief bijdraagt aan het de 

kwaliteit van leven. We zorgen altijd voor een vaste 

medewerker op tijden en dagen die de klant wenst.


