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Financiering project
Dinka Kids School
In onze zomernieuwsbrief wordt de samenwerking 
beschreven tussen Run for Rio, Wilde Ganzen en de 
NCDO voor de financiering van het project Dinka Kids 
School in Tanzania. 

Het bedrag dat de NCDO bijdraagt is een eenmalige 

subsidie via het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Wilde Ganzen is een organisatie die zelf afhankelijk is van 

fondsenwerving, o.a. via hun wekelijkse televisie- en radio-

uitzendingen waarmee ze een breed publiek bereiken. 

Het toegezegde bedrag van Wilde Ganzen voor het project 

Dinka Kids School is op deze manier ingezameld. Daarom 

was het naast de rechtstreekse activiteiten van Run for 

Rio belangrijk dat er ook geld werd gestort op de rekening 

van de Wilde Ganzen voor dit project. Via de gezamenlijke 

acties van de Wilde Ganzen en Run for Rio is uiteindelijk 

de financiering van dit project, met de inspanningen van 

velen, tot stand gekomen. 

Begin 2010 werd het bestuur van Run for Rio benaderd 
door Kimberly Zandviet en Eriq Pownall om hen te helpen 
bij het realiseren van hun droom.

Die droom bestaat uit het bouwen van een school, een 

opvanghuis en enkele ondersteunende gebouwen en 

sportvoorzieningen voor weeskinderen in Arusha in 

Tanzania. Besloten werd om de realisatie van het project 

te splitsen in twee fases. In de eerste fase worden de Dinka 

School, een deel van het opvanghuis, een goede toegangsweg 

naar de school én voorzieningen als elektriciteit en 

drinkwater gerealiseerd. De kosten voor de eerste fase 

zijn geraamd op e216.000. In 2010 heeft het bestuur 

van Run for Rio plannen voor de werving van de financiële 

middelen gemaakt. Vanaf 1 oktober 2010 is gestart met 

het organiseren van verschillende activiteiten. Dit heeft de 

volgende resultaten opgeleverd.

Intussen zijn Kimberly en Eriq gestart met de eerste 

activiteiten om hun droom werkelijkheid te laten worden. Op 

de twee volgende pagina’s van deze nieuwsbrief kunt u lezen 

en zien wat de voortgang is van dit project in Arusha.

 

    

 

Opbrengst scholenactie e 70.000

Subsidie Wilde Ganzen e 42.000

Subsidie NCDO e 50.000

Overige acties e 5.000

Donaties e 49.000

Herfstnieuwsbrief 2011 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Run for Rio Wassenaar 
Secretariaat Run for Rio:  van Houtenweg 74 • 2241 LS  Wassenaar • telefoon 070-517 62 36
Druk: Jan Schuurman Kantoorvakhandel • Vormgeving: Graphic Square Grafische Vormgeving



Herfstnieuwsbrief 2011 • pagina 2

Even een berichtje uit Tanzania.

Door de geweldige actieopbrengsten konden we begin juni dan echt 
aan de slag. En dat zijn we dus ook gaan doen….., handen uit de 
mouwen! Wat is er verschrikkelijk veel te doen, zeg! Een van 
de eerste ‘things to do’ was het aankondigen van de start bij 
de dorpelingen. Zij hebben het project enthousiast ontvangen en 
helpen nu mee om alles te realiseren. Het aangekochte land moest 
bouwrijp worden gemaakt, zodat we echt konden gaan bouwen. Daar 
zijn we inmiddels mee begonnen en dat gaat gelukkig voorspoedig. 
Er zijn inmiddels behalve een waterput ook een toilet, een 
opslagruimte en een bewakershuisje gebouwd. Toen dat klaar was 
hebben we bouwmateriaal voor het eerste schoollokaal gekocht. 
De bouw daarvan is inmiddels ook gestart. Zo wordt het stuk land 
toch ineens een heuse bouwput en komt het realiseren van onze 
droom dichterbij. Het bouwen van de lokalen is misschien nog 
wel het makkelijkste. Net als in Nederland heb je in Tanzania 
voor veel zaken een vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan een 
bouwvergunning en de vergunning om een school op te mogen richten. 
Anders dan in Nederland zijn hiervoor in Tanzania tact en geduld 
sleutelwoorden. Inmiddels zijn de bouw- en de schoolvergunning 
gelukkig binnen. Documenten die nu nog ontbreken zijn een 
eigendomsakte van het land, een belastingvrijstelling voor het 
kunnen importeren van (in Nederland gesponsorde) goederen en de 
werkvergunning. Gelukkig treffen we mensen die goed meewerken 
(tact) en hebben we het vooruitzicht dat deze papieren binnenkort 
(geduld) ook in ons bezit zijn. 
Met het verrijzen van de gebouwen neemt de 
zin om ‘onze school’ in gebruik te nemen 
enorm toe, zodat kinderen de kans krijgen 
zich te ontwikkelen en daardoor een betere 
toekomst in het verschiet hebben. 

Tot slot willen we u vanuit Arusha enorm 
bedanken voor uw steun. We halen veel 
kracht en energie uit de kans die u ons 
geeft om hier iets op te bouwen voor 
de straatkinderen van Arusha. 

Groeten uit Arusha, Tanzania

Hallo allemaal,

Kimberly & Eriq
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Het waterresevoir geplaatst...

Bouwmateriaal geleverd...

De ‘eerste’ steen....

Een stukje educatie....., nu nog buiten....

Het grote waterreservoir...

De bouw gaat beginnen...
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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 13 oktober 2011 organiseerde Run for Rio wederom 
een klaverjasavond. de avond werd gehouden in Huize Willibrord. 
De opbrengst van het kaarten en de loterij was 450 Euro; deze 
opbrengst komt geheel ten goede aan de Dinka Kids School in Arusha 
(Tanzania). De volgende klaverjasavond staat (in principe) gepland 
voor donderdag 8 maart 2012.

Hardlopen
Datum: Loop: Afstanden in km:
06-11-2011 Mijdrecht 5 – 10 - 16
27-11-2011 Wassenaar 5 - 10 (Duinrellcross)
04-12-2011 Lisse 5 - 10 - 15
08-01-2012 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. Met elkaar is het fietsen dan nog gezelliger met verhalen over 
de Run for Rio-projecten er gratis bij. 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. In juni 2011 
bestond de wandelgroep zelfs al weer 20 jaar; dit werd gevierd met een 
gezellig samenzijn. 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: www.runforrio.com

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl.
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief:  01-12-2011

Uw steun blijft nodig!
Door automatische afschrijving (bijv. e 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 Tanzania. 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:

Glas- en Schildersbedrijf A. l’Ami 
is al sinds 1935 gespecialiseerd in 
binnen- en buitenschilderwerk.
Maar ook.... 

Wandafwerking
Behangwerk 
Glasweefsel 
Schilderen van wanden

Hangarweg 1 • Wassenaar • www.lamischilders.nl 

Laan van Zuid Hoorn 39
2289 DC Rijswijk
Telefoon: 070 350 74 44

Kerkstraat 41
2242 HC Wassenaar
Telefoon: 070 512 16 80

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

www.stielstra-partners.nl

Denkt u dat alle
accountants op dezelfde
                      werk gaan?manier te


