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Enige tijd geleden werd het 
bestuur verrast door een 

anonieme gift ad e 1.000,--, 
waarvoor hartelijk dank.

Hoe meer druppels, hoe liever !
Dit heeft tot effect dat de gloeiende plaat dooft en dat er 
een bodem komt voor werkbaarheid voor de bouw van 
onderkomens voor dakloze, kansarme kinderen in, met 
name, de 3de wereld, hoe groot deze ook mag zijn. Veel 
projecten hebben wij, dankzij de steun van overheids- 
en gemeentelijke subsidies, en niet in het minst door 
particuliere en sponsorbijdragen tot stand kunnen 
brengen en wij gaan door ! 

Waarom?
Ons 25-jarig bestaan heeft aangetoond dat wij niet voor 
niets ons vrijwilligerswerk op dit gebied doen.  Doorgaan, 
dat helpt! Maar dit lukt alleen met  de geldelijke en 
morele steun die wij steeds weer bij  een  enthousiaste 
achterban en solidaire gemeenschap weten te vinden. 
Ook na 25 jaar blijven wij vooruitzien voor de toekomst 
van kinderen die dat nodig hebben. We willen zorgen 
voor bijdragen tot onderdak, veilig verblijf en recht op 
onderwijs. Ook in de 3de wereld.

Dank voor steeds weer uw steun !

Bestuur Run for Rio.

Bestuur Run for Rio toost op 25 jarig jubileum

Terugblikken en vooruitkijken 
op 25 jaar Run for Rio

Niemand van de oprichters van onze Stichting heeft in 1988/ 1989 kunnen voorspellen
dat onze doelstellingen (nu 25 jaar later) nog actueel en broodnodig zouden zijn.

In al die jaren hoorden we wel eens: 
“ jullie werk is een druppel op een gloeiende plaat! “

En dat is precies wat het niet is!
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Afsluiting Wassenaar sport voor Tanzania in aanwezigheid van

o.a. Burgemeester, wethouder en Ambassadeur van Tanzania

Koe wordt aangeleverd voor
“Waar schijt de koe?”

Leo en John ontvangen van alle 
verenigingen de dozen met opbrengst

Het jubileumlogo

De Run for Rio-giftenbus

Ook de voltige was aanwezig
Gezellige drukte met ruim 100 aanwezigen bij de jubileumreceptie

Iedere vereniging had
een kraampje bij de

afsluiting op Blauw Zwart
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Kimberly, Eriq en de ambassadeur
van Tanzania uit Brussel

Bij de receptie in de St.Jozefschool was een
heerlijk koud en warm gesponsord buffet

Diaken Henk Schrader ging voor 

tijdens een feestelijke viering in de 

Willibrorduskerk

Presentatie van alle verenigingen in de sporthal

Tentoonstelling van 25 jaar Run for Rio

Oudbestuursleden in gesprek:
Henk Rozestraten en Menno Gijsen



Bridgedrive & Klaverjassen
Op vrijdag 7 februari 2014 organiseerde Run for Rio voor de 
veertiende keer in successie haar jaarlijkse bridgedrive. Ook dit jaar 
stelde Huize Willibrord in de Poortlaan haar zaal weer gratis ter 
beschikking. De opbrengst kwam geheel ten goede aan het project in 
Tanzania (het bouwen van de Dinka Kids School). 
Donderdag 9 oktober 2014 is er (onder voorbehoud) een 
klaverjasavond. Ook 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
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 
mw. B. Bellekom, tel. 070-5113036.
  
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 Anne van der 
Zalm, tel. 070-5143474. Betrokkenheid bij het werk van Run for Rio 
kan op deze wijze via gezonde activiteiten verhoogd worden.

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

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.

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief: 15-09-2014

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 NL57RABO00368010724 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.

   

  

Zomernieuwsbrief 2014 • pagina 4                         Opmaak van deze Nieuwsbrief is verzorgd door Graphic Square Grafische Vormgeving

Diensten

Goed bereikbaar zijn en ook 
fors besparen? MaXXus biedt:

Bent u geïnteresseerd in
onze MVoice diensten?

Bel MaXXus 070-307 66 66
of bezoek www.mvoice.nl
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