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Wassenaar is en blijft een 
internationale gemeente. 
Dat blijkt niet alleen uit de 
gastvrijheid die wij aan vele 
duizenden buitenlanders 
verlenen, maar ook uit de 
betrokkenheid van onze 
lokale gemeenschap, 
onze eigen inwoners, bij 
degenen in de internationale 
gemeenschap die het wat 
minder hebben dan wijzelf.

Run for Rio
25 jaar!

Ontstaan vanuit de betrokkenheid van 
vele dorpsgenoten bij de problematiek 
van kansarmen, jongeren, daklozen, 
straatkinderen en zij die geen of 
onvoldoende onderwijs genieten in 
de wereld, is Run for Rio van een 
vaste waarde geworden in Wassenaar. 
Wassenaar is daarnaast ook met trots 
een millennium gemeente. 
Het is aan de ene kant een moreel 
schandaal dat projecten als Run for Rio 
nog steeds nodig zijn, anderzijds vervult 
het mij met trots dat Wassenaarders 
bezig zijn en blijven met de wereld. 
Zeker in een tijd waarin zo velen naar 
binnen in plaats van naar buiten kijken.
Of het nu Brazilië, Ethiopië, West-
Papoea, Kenia of Tanzania is, Run 
voor Rio draagt wezenlijk bij aan de 
verbetering van levensomstandigheden 
van de groep kansarmen. En dat door 
te sporten en te bewegen en andere 
dingen gezellig samen te doen in ons 
mooie dorp. 
Run for Rio, let’s go!

Drs. J.Th. Hoekema,
burgemeester van Wassenaar

Woord van de Burgemeester
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Hoe het allemaal zo
gelopen is 

Gesterkt door het grote succes van 
het tweede internationale C-junioren-
toernooi van voetbalvereniging Blauw-
Zwart, ontstond bij John Schrader en 
Leo Bellekom het idee om een toernooi 
te organiseren waaraan de gehele vere-
niging Blauw Zwart mee kon doen. Na 
overleg met het bestuur van de voetbal-
vereniging werd het Marathon-toernooi 
geboren; een 30 uur durend non-stop-
voetbal-evenement voor alle leden met 
daarnaast activiteiten als een ontbijt, 
een fancy fair, kledingbeurs, sponsor-
loop, barbecue disco en loterij. Het 
Marathon-toernooi werd georganiseerd 
in het weekeinde van 27 en 28 augustus 
1988. De opbrengst was onverwacht 
hoog. Volgens afspraak werd hiervan 
50% (achtduizend gulden) gedoneerd 
aan een project voor dakloze kinderen 
in Rio de Janeiro, Brazilië.
Met het succes van deze actie in herin-
nering, lag het voor de hand dat hier-
aan vervolg zou worden gegeven. Het 
initiatief hiervoor werd genomen door 
Jeanne de Hoog. De ogenschijnlijk een-
voudige vraag “Ga je mee de marathon 
van New York lopen” bleek de aanzet 

tot een nieuwe uitdaging voor Jeanne 
zelf, Leo Bellekom, Marius Noordover en 
John Schrader. Behalve het doel de
marathon te volbrengen, stelden zij 
zich ten doel om geld in te zamelen 
voor de straatjeugd in Rio de Janeiro. 
Het viertal zette in op een streefbedrag 
van Fl.10.000,- voor dit project en begon-
nen hun eerste trainingskilometers.

Klaar voor de start……
Naast individuele doelen van het viertal 
(het lopen van de marathon) was er nu 
ook een sociaal doel (het werven van 
sponsorgelden). Het laatste was reden 
om ver voor de start van de marathon 
in New York tot de oprichting van een 
stichting te besluiten. Op 17 februari 
1989 werd dit bij notariële akte vast-
gelegd. De naam van de stichting was 
even vanzelfsprekend als motiverend: 
hardlopen voor straatkinderen in Rio de 
Janeiro. RUN for RIO!
Behalve de start van Run for Rio moes-
ten de vier bestuursleden vooruitzien 
naar de start van de marathon in New 
York en naar het werven van sponsors 
om het streefbedrag voor deze actie 

Aanloop, voorbereiding en ‘training’….
Voor het ontstaan van Run for Rio moeten we in de tijd terug 
tot mei 1987. John Schrader en Leo Bellekom, de organisatoren 
van het eerste uur van het internationale C-juniorentoernooi van 
R.K.S.V. Blauw-Zwart, hadden er zojuist hun tweede internationale 
toernooi opzitten.

Woord van de Voorzitter
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te kunnen behalen. Dit betekende 
‘kilometers maken’ en de achterban 
enthousiasmeren voor morele en 
financiële support. Het wedstrijdgevoel 
werd opgedaan tijdens grote hard-
loopevenementen in binnenland en 
buitenland. Uiteindelijk stonden na een 
maandenlange voorbereiding de vier 
Wassenaarse lopers én bestuursleden 
van stichting Run for Rio aan de start 
van de marathon van New York. 

Finish
In een overweldigende sfeer passeerden 
de vier Wassenaarse lopers de finishlijn 
van de marathon van New York. De 
tocht was volbracht. De individuele doe-
len waren behaald.  De opbrengst van 
de sponsoractie overtrof elke verwach-
ting. In totaal bracht het viertal bijna 

Fl.25.000,- bijeen. Een bijdrage van de 
gemeente Wassenaar bracht de eindop-
brengst op bijna Fl.35.000,-. 

Een goede voorbereiding...
Onze eerste ervaring met een wer-
vingsactie voor een goed doel was het 
lopen van de marathon van New York. 
Het succes van deze actie werd mede 
bepaald door de zorgvuldige voorbe-
reiding om als loper goed aan de start 
te staan èn om een zo groot mogelijke 
opbrengst voor het gekozen project te 
bereiken. De voorbereiding zoals die 
op een marathon wordt gedaan, past 
het huidige bestuur nog altijd toe. De 
aanloop en voorbereiding, de start en 
uitvoering en de finish zijn herkenbaar 
in de programmering van al onze acti-
viteiten.  

Woord van de Voorzitter

Trainen in de Wassenaarse duinen voor de marathon van New York.
V.l.n.r. Jeanne de Hoog, Marius Noordover, Leo bellekom en John Schrader
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Bestuur Stichting Run for Rio

v.l.n.r.

Ton Beugelsdijk

Suzanne Onderwater

John Schrader

Leo van der Kooij

Leo Bellekom

Marius Noordover

In 25 jaar is Run for Rio meegegroeid 
met de veranderingen binnen de Neder-
landse ontwikkelingssamenwerking. 
Eerst ging het vooral om wonen in een 
opvanghuis door wees- en straatkin-
deren. Later was er het inzicht om de 
kinderen te “ontstraten” door de inzet 
van professionals. Vervolgens was er het 
inzicht dat alle kinderen recht hadden 
op onderwijs, zo ontstonden ook de 
millenniumdoelen. Nu is de aandacht 
gericht op het proces om de kinderen 
een gezonde en gelukkige jeugd te ge-
ven. Run for Rio vindt dat de basis voor 
het verdere leven van een kind, veelal 
ligt in de kansen die het kind in zijn 
of haar jeugd heeft gekregen. Daarom 
voelt Run for Rio zich erg betrokken 
bij millenniumdoelstelling 2 “elk kind 
naar school”. In 1990 ging 82% van alle 
kinderen wereldwijd naar school. In 
2008 is dat aantal gestegen tot 89%. Het 
aantal kinderen dat niet naar school 
gaat is gedaald van 106 miljoen in 1999 
naar 69 miljoen in 2008. Ook Run for 
Rio heeft hier aan bijgedragen. In dit 
jubileumboekje kunt u veel lezen over 

de vele projecten van Run for Rio.
Het realiseren van de vele projecten in 
Brazilië, Indonesië, Ethiopië, Kenia en 
Tanzania is mogelijk gemaakt door de 
geweldige inzet van vele vrijwilligers in 
Wassenaar. Die inzet maakt de organi-
satie van diverse activiteiten ieder jaar 
weer mogelijk. Hierbij mag zeker de 
vriendschap tussen de bestuurders van 
Run for Rio genoemd worden, dit heeft 
25 jaar lang mooie resultaten opgele-
verd.

Als laatste wil ik benoemen de (finan-
ciële) steun van de vele Wassenaarse 
bedrijven en particulieren. Hierdoor is 
ook de uitgave van dit jubileumboekje 
mogelijk geworden. Ik kan u adviseren, 
doe al uw inkopen in Wassenaar. Een 
klein dorp is tot veel in staat. Recht uit 
mijn hart wil ik iedereen die betrokken 
is bij Run for Rio hartelijk bedanken. 
En ook de komende 25 jaar rekenen wij 
weer op uw steun. Dank, dank, dank.

Leo Bellekom,
voorzitter Stichting Run for Rio

Woord van de Voorzitter



Marathon van projecten

De volgende projecten zijn met steun van het NCDO (=Nationale 
Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling) en de Gemeente Wassenaar tot stand gekomen:

Marathon van projecten

een opvanghuis voor dakloze kinderen 
in Rio de Janeiro, Fl.50.000,-

een educatief woon- en leefcentrum in 
Belo Horizonte, Fl.50.000,-

fase 2 en 3 van het educatief centrum 
in Belo Horizonte, Fl.100.000,-

aankoop recreatief buitenverblijf in 
Belo Horizonte, Fl.100.000,-

aankoop administratiegebouw in Belo 
Horizonte, Fl.25.000,-

aankoop en verbouwing van een 
opvanghuis in Venda Nova, Belo 
Horizonte, Fl.100.000,-

aanschaf machines t.b.v. werkplaats 
annex opleidingscentrum in Belo 
Horizonte (=project werkvoorziening en 
professionele scholing), Fl.200.000,-

bouw van diverse jeugdvoorzieningen 
(= begeleid kamer wonen) in Belo 
Horizonte, Fl.100.000,-

inrichting van een sportveld in Belo 
Horizonte, Fl.100.000,-

bouw en inrichting van woonruimte, 
een gemeenschaps- en studieruimte en 
kleedkamers t.b.v. een begeleid wonen 
project in Belo Horizonte, e 90.000,- 

1989

1990

1992

1993

2001

2001

2002

1994

1996

1998
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Pater Gijsen (archieffoto) is inmiddels 92 jaar.



Marathon van projecten

bouw van een multifunctioneel 
jongerencentrum in Addis Abeba, 
Ethiopië 

bouw van een onderkomen voor de 
leiding bij 2 kindertehuizen
in Papoea, Indonesië

bouw van een kindertehuis in Sentani, 
West-Papoea

bouw van 10 schooltjes in Ethiopië in 
samenwerking met Oxfam Novib

bouw van nog eens 5 schooltjes in 
Ethiopië 

verzorgen inventaris schooltjes in 
Ethiopië

project voor straatkinderen van KUAP 
Pandipieri in Kisumu, Kenia

Dinka School in Arusha, Tanzania

afronding fase 1 Dinka School in 
Arusha, Tanzania
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012
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Zorg die bij u past!

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

Vegro uitleenpunt hulpmiddelen

Evita levert thuiszorg volgens uw wensen
met vaste medewerkers op afgesproken 
tijden en dagen. 

Het zorgaanbod van Evita bestaat uit 
huishoudelijke verzorging, persoonlijke 
verzorging, begeleiding, verpleging en 
nachtzorg. Afhankelijk van de zorgvraag 
kan de zorg binnen 24 uur starten.

Bel gerust voor meer 
informatie of een afspraak.



Doorlopende activiteiten
In het stukje geschiedenis van de stichting (‘Hoe is het allemaal gelo-
pen….’) heeft u kunnen lezen dat Run for Rio hardlopen als oorspron-
kelijke kernactiviteit heeft om tot fondswerving te komen. Deze activi-
teit is 25 jaar later nog steeds één van de pijlers van de stichting. De 
hardlopers doen mee aan hardloopevenementen door het hele land 
en soms zelfs in het buitenland. 

Jubileumgids 25 jaar Run for Rio

Elke maand loopt een 
groep wandelaars in en 
rondom het (mooie) Was-
senaar. Vaste deelnemer 
is ‘gezelligheid’, want die 
gaat voorop. Wel serieus 
ook, want een aantal 
wandelaars uit de groep 
traint met deze Run for 
Rio wandelingen voor de 
jaarlijkse vierdaagse van 
Nijmegen. 

Run for Rio organiseert 
2 x per jaar (in maart en 
oktober) voor alle geïnte-
resseerden een gezellige 
klaverjasavond in Huize 
Willibrord. Daarnaast 
wordt er 1 x per jaar (in 
de maand februari) een 
grote bridgedrive bij 
Huize Willibrord georga-
niseerd.

Elke 2e zondag van de 
maand wordt opgestapt 
voor een fietstocht door 
het Zuid-Hollands land-
schap. Rond Wassenaar 
zijn vele mooie paden en 
de natuur is echt prach-
tig. Binnen 2 jaar is de 
fietsclub uitgegroeid tot 
de grootste van de drie 
Run for Rio clubs. 

De vaste activiteiten hebben niet alleen een fonds 

wervend karakter, maar helpen ook om de bood-

schap van Run for Rio uit te dragen. Elk kind heeft 

recht op een gezonde en gelukkige jeugd. Onderwijs 

is hiervan een belangrijke onderdeel, omdat 

persoonlijke ontwikkeling helpt om talenten en 

kwaliteiten te ontdekken. Stichting Run for Rio or-

ganiseert naast de vaste activiteiten ook sponsorac-

ties Deze acties worden afhankelijk van het project 

dat wordt ondersteund georganiseerd. Stichting 

Run for Rio geeft hierbij aan de hand van het ge-

kozen project voorlichting over de noodzaak en het 

effect van de ondersteuning. Voor het jubileumjaar 

heeft Run for Rio gekozen voor voortzetting van de 

ondersteuning aan het project Dinka Kids School 

in Arusha, Tanzania. Elders in deze uitgave leest u 

meer over dit project. Een overzicht van jubileumac-

tiviteiten ter ondersteuning van dit project vindt u 

op bladzijde 21 van deze uitgave. U kunt zich overi-

gens altijd opgeven om aan (één van de) activiteiten 

deel te nemen. Voor de contactgegevens verwijzen 

wij u naar onze website: www.runforrio.com
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Een deel van de wandelgroep Klaverjassen en bridgen De fietsgroep



WELP MAKELAARDIJ BV WASSENAAR
van hogendorpstraat 16 d • tel. 070-511 17 20 • www.welpmakelaardij.nl

van der

ZALM

Zonweringen
    Terrasoverkapping
         Shutters

Postbus 619
2240 AN Wassenaar
www.zonweringvanderzalm.nl



Projecten van toen…., nu (I)
Rio de Janeiro & Belo Horizonte, Brazilië
Ontwikkelingen bij Pater Gijsen in Rio de Janeiro en Belo Horizonte, Brazilië

Projecten van toen

Het huis van de allerkleinste kinderen 

wordt op dit moment gerenoveerd. Hier 

verblijven 15 kinderen die allemaal hun 

eigen verhaal en achtergrond hebben. 

Zo lag er zelfs een kindje van slechts 6 

weken oud. Voor zulke kinderen gaat de 

organisatie uiteraard op zoek naar fami-

lie of verwanten, die voor het kind kun-

nen gaan zorgen. Lukt dat niet, dan komt 

zo’n klein kind in aanmerking voor 

adoptie. Vaak zijn er binnen Brazilië ge-

noeg mogelijkheden om zo’n jong kindje 

een goede toekomst te bieden in een fijn 

gezin. Dit huis heeft volop de aandacht, 

er werkt goed personeel en er komen 

ook vaak vrijwilligers om te helpen.

Voor de ex-straatkinderen van 4 tot 12 

jaar zijn er verschillende opvangmoge-

lijkheden. Per kind wordt onderzocht 

wat zijn of haar achtergrond is, maar nog 

belangrijker welke mogelijkheden heeft 

het kind. Voorzichtig wordt ieder kind 

begeleid naar een juist gedrag om geac-

cepteerd te worden in de maatschappij. 

Contacten worden gelegd met de familie 

van het kind. Dat ligt vaak erg moeilijk 

door de leefomstandigheden van de di-

recte familie. Een eerste stap kan zijn om 

het kind een weekend “thuis” te laten zijn. 

Dat geeft ervaringen aan beide kanten. 

Een andere mogelijkheid is om het kind 

een weekend bij een opvanggezin te laten 

wennen. Helaas zijn er nog te weinig van 

dergelijke gezinnen. 

In een aantal opvanghuizen wonen  

jongens van 12 tot 18 jaar. Deze jongens 

zijn vaak te oud om nog terug te keren 

naar familie. De contacten met de familie 

worden wel zo veel als mogelijk bewaard 

en zo mogelijk verbeterd. De jongens gaan 

naar school en sporten graag. Het sporten 

kan bijna iedere dag op het sportproject 

van Irmao Sol. Als ze 18 jaar worden en 

het aankunnen, dan mogen zij begeleid 

zelfstandig gaan wonen in één van de 

beschikbare woningen van Irmao Sol. 

Eén van de woonvormen voor de oudere 

jongeren is Xangrila. De jongens die daar 

wonen, gaan aan het werk of worden bege-

leid bij het vinden van een geschikte baan. 

Ze koken zelf, doen hun was en maken 

hun woning schoon. Net als in Nederland 

gaat het met deze late pubers of jonge 

volwassenen soms goed, maar soms is het 

weer een puinhoop. Ook drugs en drank 

blijven een gevaarlijke verleiding. Maar 

Irmao Sol heeft in 25 jaar al veel ex-straat-

kinderen op het goede pad gekregen. Zij 

werken, zijn getrouwd, hebben kinderen 

en zien er gelukkig uit.  

Als je in vogelvlucht het aantal mensen 

ziet die werken aan de ontwikkeling van 

het grote aantal kinderen en jongeren 

in Belo Horizonte en omgeving, dan zal 

daar zeker resultaat uit blijven komen!!!! 

Alle respect voor de mensen die met dit 

moeilijke werk bezig zijn.
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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 AFMwww.stielstra-partners.nl

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

APK, onderhoud en reparatie

Verlengde Hoge Klei 28 - 2242 NS  Wassenaar

070 511 17 47 - www.autobedrijfbvw.nl

Brekelmans & Van Wijk
Autobedijf



Projecten van toen…., nu (II)
Sentani, West-Papoea, Indonesië
Pater Nico Dister schrijft ons

Projecten van toen

Jubileumgids 25 jaar Run for Rio 17

Gefeliciteerd vanaf
 Papoea’s noordkust

 aan de Pacific

Alle medewerkers, s
upporters, donateur

s en sponsors van R
un 

for Rio, van harte 
gelukgewenst met he

t 25-jarig jubileum
 

van de Wassenaarse 
stichting. Heel vee

l is er door u geda
an, 

zowel voor de kansa
rmen in Rio de Jane

iro alsook elders t
er 

wereld. Zelf, aange
naam belast met de 

financiële zorg voor
 meer 

dan 200 kinderen in
 twee tehuizen te S

entani bij Jayapura
 in 

Indonesisch Papoea 
(vroeger Hollandia 

in Nederlands Nieuw
 

Guinea), weet ik wa
ar ik het over heb,

 als ik u bedank vo
or 

uw jarenlange inzet
. Dankzij u namelij

k hebben we een twe
ede 

paviljoen kunnen bo
uwen –genoemd naar 

Sint Bernardus- in 

het Polomo-kinderte
huis voor de groter

e jongens (bovenbou
w 

middelbare school).
 Voordien moesten d

eze kinderen “afzwa
aien” 

omdat er voor hen g
een plaats was op o

ns erf. Dus beslote
n 

we om voor de boven
bouw van de middelb

are school een eige
n 

paviljoen te gaan b
ouwen. Alleen......

...... we beschikte
n 

nog niet over de fin
anciële middelen da

artoe. Via via kwam
 ik 

in contact met Run 
for Rio, en dankzij

 de toen in Wassena
ar 

gevoerde actie kond
en wij in Jayapura 

het paviljoen bouwe
n 

waar nu 41 jongens 
in de leeftijd van 

16 tot 20 jaar zich
 

voorbereiden op hun
 volwassenheid. 

Elke maandag- en za
terdagochtend om 6.

00 uur vier ik de 

Eucharistie in kind
ertehuis Hawai. Omd

at de andere kinder
en dan 

aan het ontbijt zit
ten (voordat zij me

t de busjes naar sc
hool 

gaan), wordt die vi
ering alleen bijgew

oond door de kleute
rs en 

een aantal volwasse
nen. De kleuters zi

ngen dan de op scho
ol 

geleerde liedjes; b
ijna allemaal godsd

ienstig!

Hopelijk geven de l
iedjes de kinderen 

veel vertrouwen, zo
wel in 

God als in hun mede
mens.

Het peil van het on
derwijs is hier sle

cht; een basisschoo
l 

van zes klassen wor
dt vaak slechts doo

r een paar leerkrac
hten 

bediend, soms maar 
door een! Op papier

 is alles okay; er 
is een 

hoofd der school en
 het personeel best

aat uit zes persone
n. 

Maar papier is gedu
ldig…. Het is gebeu

rd dat een afgestud
eerde 

kwam om verder te s
tuderen, maar zijn 

eigen diploma niet 
kon 

lezen. De afgestude
erde bleek nog anal

fabeet…..

Met hartelijke groe
t,

Sentani, Jayapura, 

Nico Dister, OFM  



Wij zijn klaar 
voor ónze nieuwe

start

MEDIQ APOTHEEK WASSENAAR
Hofcampweg 254 • 2241 KL Wassenaar 

• T 070 5121010 
E wassenaar@mediq.com • www.mediq-apotheek.nl
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Projecten van toen…., nu (III)
Achene en omgeving, Ethiopië

Projecten van toen

Gedurende een 3-tal jaren heeft Run for Rio 

de bouw van zogenaamde ACCESS-schooltjes 

ondersteund in Ethiopië. ACCESS verwoordt 

de toegankelijkheid van onderwijs voor kinde-

ren. Kinderen als nieuwe generatie volwas-

senen! Wereldwijd ontstaat langzamerhand 

het besef dat scholing meer is dan kennis 

vergaren. Het levert een belangrijke bijdrage 

aan de ontwikkeling van een eigen identiteit,  

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het 

ontdekken van talenten en kwaliteiten maakt 

dat je durft te werken aan het bereiken van je 

dromen in de omstandigheden waarin je ver-

keert. Ter illustratie vanuit Achene (Ethiopië) 

de dagelijkse gang van zaken voor Emebet.

Het wordt al bijna licht als Emebet ’s morgens 

opstaat. Iedere morgen gaat zij met twee ko-

perkleurige kannen op weg. Het dorp uit. Het 

is een kwartier lopen naar de grote put, onder 

de wijdvertakte boom. Daar is het al druk: 

andere meisjes en moeders zijn bezig water te 

putten. Ze hebben een emmer aan een touw 

en die plonzen ze in het water. Vol met water 

trekken ze de emmer omhoog, best zwaar. 

Een paar jongens zijn zich aan het wassen 

aan de rand van de put. Emebet maakt zich 

er een beetje boos over dat die jongens nooit 

water hoeven te halen. Zij letten natuurlijk op 

de dieren, maar dat is veel minder zwaar. Zij 

hebben dan ook alle tijd om te leren uit hun 

schoolboeken. De jongens gooien bij elkaar 

het koude water over het lijf en ze rillen. Het 

water lijkt helder en schoon. Maar als je eens 

goed over de rand van de put in de diepte 

kijkt, dan zie je dat het water wat troebel is. 

Het water lijkt zelfs te bewegen. Emebet ziet 

van een afstand een waterslang bewegen in 

het water. Het water is dus helemaal niet 

schoon. Als zij haar emmer omhoog haalt, 

kijkt zij voorzichtig in de emmer. Opgelucht 

haalt zij adem, de slang zit er niet in. Voor-

zichtig giet zij het water in haar kannen. Dan 

loopt ze terug naar huis. Als ze een beetje 

doorloopt, is ze op tijd thuis om haar moeder 

te helpen. En daarna mag ze naar school. 

Een paar jaar geleden kon dat niet, want het 

was wel meer dan een uur lopen naar de 

dichtstbijzijnde school. Maar in 2009 is er met 

geld van Run for Rio een schooltje gebouwd 

in het dorp Achene. Dat is maar 10 minuten 

lopen. Nu heeft Emebet ook nog wat tijd over 

om te leren uit haar schoolboeken. Dat doet 

zij overdag, want het wordt iedere dag om 

18.00 uur donker en er is geen elektriciteit en 

dus ook geen licht ’s avonds. Soms kan zij ook 

nog wat lezen bij de vlammen van het kleine 

vuurtje in de hut. Emebet doet iedere dag 

haar best, zij wil graag verpleegster of dokter 

worden. Dan kan zij de mensen in haar dorp 

goed helpen, want er is in de bergen geen 

ziekenhuis en ook geen verpleegster. Vaak 

gaan kinderen, maar ook vaders en moeders 

al jong dood. Dat vindt Emebet heel erg. Dan 

is ze verdrietig. Ook vandaag gaat zij daarom 

weer heel goed haar best doen op school.

In 2009 bezocht de familie Bellekom het schooltje in 

Achene. Een verslag hiervan kunt u in deze uitgave 

lezen op bladzijde 22.
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Projecten van toen…., nu (IV)
Kenia, Kisumu, project KUAP Pandipieri

Projecten van toen

In 2009 bestond de stichting Run for Rio 

20 jaar. In dit jubileumjaar heeft Run for 

Rio gekozen om de straatkinderen in Ki-

sumu, Kenia te ondersteunen. De Stichting 

KUAP Pandipieri begeleidt straatkinderen 

en helpt ze door middel van socialisering 

(ook wel ‘ontstraten’ genoemd) aan een 

toekomstperspectief. Het ‘ontstraten’ 

is een ingewikkeld proces waarbij veel 

aandacht en begeleiding wordt gegeven 

aan de oorzaak van het op straat leven en 

aan eventueel opgelopen trauma’s. 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, wordt in de gemeenschap geke-

ken of er mensen zijn die het kind kunnen 

opvangen en begeleiden. 

De familie of het nieuwe gezin wordt in 

het proces van opvoeding ondersteund 

door medewerkers van KUAP Pandipieri. 

Voor kinderen van wie de achtergrond 

onbekend blijft of voor wie de kans op een 

veilige thuissituatie klein is, biedt KUAP 

Pandipieri opvang. Alle kinderen worden 

voorbereid op een terugkeer in de maat-

schappij. Scholing en opleiding is hierbij 

een belangrijk instrument. KUAP Pandipie-

ri heeft hiervoor ruime mogelijkheden. 

De stichting KUAP Pandipieri heeft door 

de steun van Run for Rio in 2009 meer dan 

150 kinderen kunnen helpen. Een aantal 

kinderen is geplaatst in een van de huizen 

van KUAP Pandipieri en helaas is 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.

Oprichter van het project KUAP Pandipieri 

(oprichting 1979) is pater Hans Brugman 

(83). Hij is als bestuurslid nog steeds nauw 

betrokken bij de inrichting en ontwikke-

ling van het project KUAP Pandipieri. In 

2009 kwamen in Kenia talloze grote finan-

ciële schandalen aan het licht die, naar 

later bleek, ook ‘zijn’ organisatie troffen. 

Stichting Run for Rio heeft in het contact 

met hem haar bezorgdheid uitgesproken 

over de geringe transparantie van de finan-

ciële verantwoording en over het uitblijven 

van verslaglegging over de voortgang van 

projecten. Zijn bemoeienis heeft geleid tot 

rapportage achteraf en de geruststelling 

dat de ondersteuning vanuit Run for Rio 

haar doel (de straatkinderen van Kisumu) 

ruimschoots heeft bereikt. Op grond 

hiervan kon aan de strenge eisen van onze 

toenmalige samenwerkingspartner (het 

NCDO) worden voldaan. Inmiddels heeft 

pater Hans Brugman laten weten dat KUAP 

Pandipieri de crisis goed heeft doorstaan 

en de volledige aandacht weer uitgaat naar 

de straatkinderen van Kisumu. 
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George (9 jaar) woont 

in Kisumu in Kenia. Hij 

speelt elke dag op zijn 

gitaar en zingt liedjes, 

zodat hij ’s avonds een 

beetje eten kan kopen. 

‘Wat ik later wil worden? 

Dokter, zodat ik zieke 

mensen kan helpen!’ 

Pandipieri helpt hem 

om zijn droom uit te 

laten komen.

Jubileumactiviteiten

Jubileumactiviteiten: 
25 jaar Run for Rio
2012
december
uitgave jubileumboekje 25 jaar Run for Rio 

2013
zondag 13 januari
nieuwjaars- en jubileumreceptie met loterij
in de St. Jozefschool 

vrijdag 8 februari
bridgedrive in Huize Willibrord

donderdag 7 maart
klaverjasavond in Huize Willibrord

zondag 14 april
wandeling door Wassenaar e.o.

zondag 26 mei
fietstocht door Wassenaar e.o.

vrijdag 5 juli
poldercross Spelenderwijs 

vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus
25 uur durend uniek Wassenaars
Sport-evenement 

donderdag 10 oktober
klaverjasavond in Huize Willibrord

zondag 29 december
lichtjes in de polder bij boerderij den Hollander

zondag 14 februari 2014
jubileumreceptie met viering 25 jaar Run for Rio
St. Jozefschool, te Wassenaar

George speelt op zijn gitaar



Met eigen ogen…

Koeienstront in Ethiopië 
Na een uur rijden door de bergen 
komen we in het dorpje Achene aan. 
Kinderen en ouderen staan al enige tijd 
te wachten, maar tijd speelt geen rol in 
Ethiopië; wachten zijn de mensen hier 
wel gewend. We gaan eerst nog even 
naar de wc. Dat is een houten hok in de 
hoek van het terrein. In het hok zitten 
4 gaten in de grond. Eén van de 4 gaten 
is afgescheiden met schotten; dat gat 
is voor de meisjes, zo hebben zij ook 
hun privacy. Leo schiet een foto van een 
“oude” hoop poep, de dader heeft slecht 
gemikt en het gat gemist. 

Dan bekijken we het schooltje, wat is 
opgebouwd uit dikke sterke takken en 
afgesmeerd met klei en koeienstront. 
De vloer is van cement. We krijgen 
uiteraard een rondleiding door het 
schooltje. Alle dorpsbewoners zijn ont-
zettend trots. In de opslagruimte van 
de school moet nog een deur komen, 
bekent de schooldirecteur met enige 
kleur op de wangen. 
De dorpsoudste neemt ons mee naar 
een 3e lokaal in aanbouw. Trots vertelt 
hij dat de gemeenschap dit uit eigen 
middelen bouwt. 

In 2009 reisde de voorzitter van het bestuur van Run for Rio 
(Leo Bellekom) met zijn gezin naar Ethiopië en bezocht daar 
een schooltje dat met steun van Run for Rio tot stand is gekomen. 
Hieronder een passage uit het reisverslag.

Met eigen ogen
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Het dorpje Achene



Zij vinden het belangrijk dat hun 
kinderen onderwijs krijgen en twee 
lokalen bleek niet genoeg. Er komen 
steeds meer kinderen uit de omgeving 
naar het schooltje. Dan gaan we met z’n 
allen op de bankjes zitten in één van 
de lokalen. Er wordt enige informatie 
uitgewisseld. De oudste en meest wijze 
man bedankt Run for Rio uit de grond 
van zijn hart. Onderwijs was in zijn tijd 
niet mogelijk, maar zijn kleinkinderen 
gaan nu andere tijden tegemoet en daar 
is hij heel trots op. Dan laten de kinde-
ren spontaan zien hoe zij schrijven en 
rekenen. Eén van de oudste meisjes van 
16 jaar neemt het voortouw. Met een 
boek in haar hand is zij een blije scho-
lier. Anita vraagt haar wat zij doet voor 
en na schooltijd. Het Ethiopische meisje 
gaat 4 uur per dag naar school. ’s Och-
tends vroeg en ’s middags helpt zij in 

het huishouden, maakt schoon en helpt 
bij het eten maken en koffie zetten. Dan 
gaat zij water halen, 20 minuten heen 
en 20 minuten terug. Daarna komt de 
tijd voor de dieren. Dan vraagt zij wat 
Anita doet. Anita vertelt het meisje haar 
dagindeling. 
Opstaan, fietsen naar en van school, 
op de computer, huiswerk maken en 
praten met vriendinnen. Een wereld 
van verschil! Dan heeft het Ethiopische 
meisje een laatste vraag waar iedereen 
om lacht. Wij moeten even wachten tot 
de vraag vertaald is uit het Amhaars 
naar het Engels en dan naar het Neder-
lands. Zij vindt Anita groot en flink en 
zij is klein en mager. Aklilu, onze bege-
leider van de organisatie Agri Service 
Ethiopia, legt de verschillen in culturen 
en volken uit. Iedereen is stil en heeft 
zo zijn gedachten.

Met eigen ogen
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Schoolgaande kinderen uit Achene en omgeving



De man met de 
hamer bestaat 
(niet)
De “man met de hamer” is een ongenode gast.  
De tik die deze spreekwoordelijke figuur uitdeelt 
heeft tot gevolg dat het lichaam niet alle signa-
len van het lichaam meer kan verwerken. De 
cadans wordt ‘zwalken met pap in benen’ met als 
ergste consequentie dat de strijd moet worden 
gestaakt.  Wat kun je doen om ‘deze figuur’ te 
ontlopen? Ten eerste: Onderken dat hij bestaat! 
Richt de aandacht naar buiten, deel  ‘de race’ 
goed in, vertrouw op je wilskracht en zorg dat 
je weet waar de finish ligt. Met deze tips is de 
kans veel kleiner dat je hem ook daadwerkelijk 
tegenkomt. We geven deze tips graag aan de 
jeugd mee. We willen ze ervan bewust maken dat 
wat zo gewoon lijkt niet voor alle kinderen in de 
wereld ook gewoon is, maar dat we met elkaar 
wel veel kunnen bereiken om deze kloof kleiner 
te maken. Om die reden geeft Run for Rio ook 
voorlichting op scholen. 

Bestel eens een tapas schotel; 
ons foldertje met wel 14 schotels ligt klaar;

in de winkel en op de site!
www.me-gusta.nl
info@me-gusta.nl
Van Hogendorpstraat 16a
2242 KZ Wassenaar
070 5177104

Feestje op tafel!



Langstraat33.nl
De nieuwe website van 

Studio van der Plas
in Wassenaar

Thuis in elke 
(bouw)omgeving...
‘t Maakt ons niet uit: nieuwbouw, verbouw
onderhoud, ‘n kast, keuken of een dakkapel.
Kwaliteit, zorgvuldigheid, vakmanschap en
afspraken nakomen.
Dat is wat u van ons kunt verwachten.
Niet voor niets: ‘Bovenste Beste Bouwers’

Wat let u om direct met bouwers te praten die uw 
plannen omzetten in daden waar u zich thuis bij 
voelt....? 

Verlengde Hoge Klei 46 • 2242 NS Wassenaar
Tel. 070 511 28 53 • Fax 070 511 68 79
info@remmerswaal-looijestijn.nl • www.remmerswaal-looijestijn.nl



Projecten van toen…., nu (V)
Dinka School, Arusha, Tanzania (1e fase)

Projecten van toen

Begin 2010 klopten Kimberly Zandvliet 

en Eriq Pownall aan bij Run for Rio. Zij 

vertelden van hun droom om in Arusha 

in Tanzania een school en een opvang-

huis voor weeskinderen te bouwen. In 

een aantal maanden werden de plannen 

gesmeed. Eriq en Kimberly vertrokken 

naar Tanzania. Daar werd de Stichting 

Kizazi Chetu opgericht. Deze Stichting 

heeft 11 bestuursleden, waaronder 

Kimberly, Eriq en de hoofdmeester van 

de school. Kizazi Chetu wordt eigenaar 

van de school en het opvanghuis voor 

weeskinderen. Tevens is Kizazi Chetu 

verantwoordelijk voor de exploitatie van 

de school en het weeshuis.

Door de financiële steun van Run for 

Rio hebben Kimberly en Eriq een school 

en een opvanghuis voor de kansarme 

kinderen van Arusha en omgeving 

gerealiseerd. Daarnaast wordt een goede 

toegangsweg naar de school aangelegd en 

worden voorzieningen zoals drinkwater en 

elektriciteit gerealiseerd. Doelstelling van 

de Dinka School is beter onderwijs bieden 

aan kinderen van verschillende afkomst 

in een dagschool. Doelgroepen van het 

project zijn betalende kinderen, maar ook 

kinderen van zeer arme gezinnen en wees-

kinderen. De Dinka School vergroot de 

kansen van deze kinderen door het bieden 

van onderwijs in het Engels. 

Bij het project wordt zoveel mogelijk de 

lokale bevolking betrokken. Er wordt ge-

werkt met lokale bouwvakkers. Er worden 

Tanzaniaanse leerkrachten aangetrokken. 

Straks bij het onderhoud van de gebouwen 

en het terrein zullen zoveel mogelijk plaat-

selijke mensen worden betrokken zoals 

een tuinman of een klusjesman. Op deze 

manier levert het project niet alleen goed 

onderwijs op, maar ook werkgelegenheid 

voor de bewoners in de omgeving. 

Run for Rio heeft de bouw van de eerste 

fase van dit project ondersteund. Hierdoor 

kon in 2010 grond worden aangekocht en 

in 2011 de eerste twee gebouwen met klas-

lokalen worden gerealiseerd. Per gebouw 

zijn er vier klaslokalen. Verder is er een 

keuken en een eetzaal gebouwd. In 2012 is 

één van de twee geplande slaapzalen met 

twee units neergezet. Hierdoor kunnen 
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Eriq Pownall en Kimberly Zandvliet
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de jongens en meisjes gescheiden in één 

gebouw gaan slapen. In de toekomst zal 

elke groep een eigen slaapgebouw krijgen. 

In deze slaapzaal is ook een wasruimte 

gerealiseerd waarin de “mamma’s” de was 

van de kinderen kunnen doen. “Mamma’s” 

zijn lokale vrouwen, die in de school de 

zorg voor de kinderen op zich zullen 

nemen. In september 2012 is de eerste fase 

van het project hiermee afgesloten.

Wilde Ganzen en NCDO
Run for Rio legde contact met de NCDO en 

met Wilde Ganzen voor medefinanciering 

van fase 1. Aanvragen werden ingediend 

en in oktober 2010 kwam er een toezeg-

ging van de NCDO voor een subsidie van 

e50.000. Kort daarna liet Wilde Ganzen 

weten een subsidie te geven van e40.000. 

Via de samenwerking met Wilde Ganzen 

worden de door Run for Rio ingezamelde 

gelden met 55% vermeerderd. De samen-

werking met de NCDO levert een vermeer-

dering van 50% op. Om de subsidies te 

verkrijgen moest Run for Rio zelf in totaal 

e77.000 bij elkaar brengen.

ScholenCollectief Wassenaar en de 
werkgroep Dinka School
Om de e77.000 bij elkaar te krijgen, ging 

een werkgroep bestaande uit Kimberly 

Zandvliet, Ingrid Bellekom, Renske van 

Dissel, Eriq Pownall, Rick Tolido, John 

Schrader en Leo Bellekom diverse acti-

viteiten organiseren. De taken werden 

verdeeld. In november 2010 bezochten 

John Schrader van Run for Rio en Kimberly 

Zandvliet (Stichting Dinka) een overleg van 

het ScholenCollectief Wassenaar, waaraan 

alle directeuren van de Wassenaarse basis-

scholen deelnemen. De plannen werden 

uitgelegd en een iedereen was enthousiast 

om een gezamenlijke actie te organiseren. 

Op alle scholen werd in alle klassen voor-

lichting gegeven aan de kinderen. Iedere 

school kreeg zijn specifieke Tanzaniaanse 

sfeer. Overal werd gedanst en gezongen en 

het liedje “Jambo Tanzania” was overal te 

horen. Alle scholen organiseerden boven-

dien voor de groepen 1 t/m 6 een sponsor-

loop bij de eigen school. Als afsluiting van 

dit mooie project liepen ruim 1000 kinde-

ren op 7 april hun rondjes op de velden 

van Blauw-Zwart. Henri de Waard, voorzit-

ter van het ScholenCollectief Wassenaar, 

zocht contact met de directies van het 

Adelbert College en het Rijnlands Lyceum. 

De brugklassers van beide scholen gingen 

ook meedoen. Uiteindelijk zetten meer 

dan 2500 kinderen in Wassenaar zich in 

voor kinderen in Arusha, die zo graag naar 

school willen. Zo leverde het ScholenCol-

lectief Wassenaar, Wilde Ganzen, NCDO en 

Run for Rio een belangrijke bijdrage aan 

het realiseren van de droom van Kimberly 

en Eriq. 

Projecten van toen

Wassenaarse basisscholieren en brugklassers liepen vol enthousiasme mee met de sponsorloop voor stichting Dinka  



Run for Rio jubileumproject
Dinka School, Arusha, Tanzania

Jubileumproject

Sinds 2010 ondersteunt Run for Rio een project in Arusha Tanzania, 
een initiatief van de Wassenaarse Kimberly Zandvliet en de Tanzani-
aan Eriq Pownall, die in Nederland heeft gestudeerd. Kimberly en Eriq 
zijn in oktober 2012 getrouwd en hebben sinds april 2012 een doch-
tertje Isabella. Zij wonen in een dorp bij Arusha in Tanzania. 
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De gerealiseerde 1e fase maakt het moge-

lijk dat in januari 2013 de schooldeuren 

van de Dinka School kunnen worden 

geopend. Hiervoor heeft Kimberly tijdens 

haar verblijf in Nederland hard gewerkt 

aan het opstellen van een schoolplan. 

Hiermee staat niets meer in de weg om 

de schooldeuren te openen. Kimberly en 

Eriq hebben zich gericht op de start van 

het eerste schooljaar in januari 2013. 

Kimberly vergadert wekelijks vanaf haar 

terugkomst in mei 2012 (zij was in Neder-

land voor de geboorte van Isabella in april 

2012) met de toekomstige leerkrachten en 

Kimberly laat de vorderingen van het project zien aan de hoofdmeester.
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mensen met ervaring in het onderwijs in 

Tanzania. In deze besprekingen wordt met 

behulp van het in Nederland opgestelde 

basisschoolplan, gewerkt aan een gedetail-

leerd schoolplan, waarmee in januari 

2013 gewerkt gaat worden. En er worden 

afspraken gemaakt over de precieze taken 

en salarissen van de leerkrachten en de 

“mamma’s”. Daarbij wordt gekeken naar 

afstemming met soortgelijke private 

scholen in de omgeving. Bij deze scholen 

in de omgeving is ook gekeken naar de 

verschillende ouderbijdragen die betaald 

worden. Geprobeerd wordt hier zoveel 

mogelijk op aan te sluiten. In deze fase 

hebben Kimberly en Eriq veel hulp van 

vrijwilligers uit Nederland, die komen hel-

pen met bijvoorbeeld de sportlessen, de 

inrichting van de school, de bezoeken aan 

de arme gezinnen, de voorbereidingen op 

het onderwijs, de aannames van het perso-

neel en de reclame maken in de stad voor 

de betalende kinderen.

Inmiddels heeft Run for Rio op basis van 

het ingediende projectplan besloten ook 

de 2e fase van het project in Arusha te 

ondersteunen. Dit project is daarmee het 

jubileumproject van Run for Rio. Vanwege 

het feit dat één van de projectdragers 

(Kimberly Zandvliet) uit Wassenaar komt, 

dus een beetje ‘Wassenaarders voor een 

Wassenaarder’. Helaas is subsidie van de 

NCDO sinds 2011 niet meer mogelijk. 

Samenwerking met Wilde Ganzen is 

echter nog wel mogelijk. Daarom heeft 

Run for Rio voor dit jubileumproject 

een aanvraag voor sponsoring bij Wilde 

Ganzen ingediend. Door de samenwerking 

met Wilde Ganzen kunnen de door Run 

for Rio gegenereerde gelden met meer dan 

de helft worden vermeerderd, een vrucht-

bare samenwerking dus! Alle jubileumac-

tiviteiten zijn bedoeld om gelden binnen 

te halen voor deze 2e fase. 

In fase twee van het project zijn de vol-

gende aanvullingen op de al bestaande 

voorzieningen gepland: een administra-

tiegebouw en lerarenruimte bij de entree 

van het terrein (e47.000,-); een tweede 

slaapzaal, zodat de jongens en meisjes 

elk een apart slaapgebouw krijgen in de 

toekomst (e85.000,-); een gebouw met 

appartementen voor de vrijwilligers 

en lerarenverblijven (e17.000,-). Totaal 

begroot bedrag is e166.000,-, waarvan Run 

for Rio alleen de direct aan het onderwijs 

gerelateerde gebouwen zal sponsoren, in 

samenwerking met Wilde Ganzen.

Jubileumproject

Kimberly neemt de namen van families op.

Prachtig uitzicht op Mount Meru. 



Run for Rio en Scholen Collectief Wassenaar
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Run for Rio en
ScholenCollectief Wassenaar 
2006: Run for Rio en ScholenCollectief Wassenaar organiseren
projectweken  met als thema ‘alle kinderen naar school’.

Run for Rio organiseerde in het voorjaar 
van 2006, in samenwerking met het 
ScholenCollectief Wassenaar voor de 
tien Wassenaarse basisscholen een 
ongekend groot gezamenlijk project. 
Dit project had als thema “Alle kin-
deren naar school”. Als afsluiting van 
dit project, waarbij bewustwording bij 
de Wassenaarse jeugd voorop stond, 
liepen ca. 2300 Wassenaarse kinderen 
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar een 
sponsorloop om zo geld bijeen te lopen 
om in Ethiopië een aantal schooltjes 
te kunnen bouwen. De kinderen van 
de groepen 1 t/m 6 liepen tijdens de 
projectweken in de nabijheid van hun 
eigen school een sponsorloop. Voor alle 
kinderen uit de groepen 7 en 8 (bijna 
600 kinderen) werd er ter afsluiting 
van het project op donderdag 27 april 
2006 een gemeenschappelijke sponsor-
loop georganiseerd op het terrein van  
voetbalvereniging Blauw-Zwart, waarbij 
Prinses Máxima het startschot gaf. 

Project ‘Alle kinderen naar school’
Ondanks internationale beloftes en verdragen gaan er wereldwijd ruim 100 miljoen 
kinderen nog steeds niet naar school. De lidstaten van de Verenigde Naties (VN)  
hebben in 2000 onder meer afgesproken dat in 2015 alle kinderen op de hele wereld 
naar school zouden moeten kunnen gaan. Dit is één van de zgn. ‘Millenniumdoel-
stellingen’. Run for Rio wilde daar, in samenwerking met het ScholenCollectief 
Wassenaar en de Wassenaarse Gemeenschap proberen een steentje aan bij te dragen. 

Prinses Máxima gaf het startschot voor de sponsorloop in 2006
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