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Komt allen naar
de nieuwjaarsreceptie van Run for Rio
Terugblikken en vooruitkijken is de slogan van de 
stichting Run for Rio aan het einde van ieder jaar. En 
tijdens een gezellige borrel doen we dat als bestuur 
graag samen met u! Daarom nodigt het bestuur 
van Run for Rio u uit voor de nieuwjaarsreceptie 
op zondag 15 januari 2017 van 15.00 tot 17.00 uur 
in de St.Jozefschool aan de Thorbeckestraat 37 te 
Wassenaar.

Bij dat terugblikken naar 2016 zien we vele hoogtepunten, 
maar helaas ook dieptepunten. In familie- en kennissenkring 
hebben velen te maken gehad met mooie en gezellige 
dagen, maar ook met ziekten, operaties en overlijdens. 
Voor ieder van ons zal het niet altijd een gemakkelijk jaar 
zijn geweest. Toch zijn er ook weer die mooie en goede 
momenten die we moeten blijven zoeken. Ook binnen Run 
for Rio hebben we deze momenten gehad. 

Het bestuur heeft weer hard aan de weg getimmerd en veel 
mooie momenten gehad. Zo was er de mooie reis van de 
familie Bellekom naar Tanzania en Kenya; daar brachten zij 
een bezoek aan de projecten van Macheo en de DinkaSchool. 
Beide projecten doen het goed en zijn veelvuldig besproken 
aan de bestuurstafel. Er zijn weer mooie kaartavonden 
geweest, acties van particulieren en ook de achterban heeft 
weer vele kilometers gelopen, gefietst en gewandeld.

En dan het nieuwe jaar 2017! In het bestuur is de nieuwe 
actie “Rondje IJsselmeer” omarmd: in mei zullen 18 lopers 
het Rondje IJsselmeer gaan lopen!! Ruim 360 km (dus 20 
km per persoon) zal moeten worden afgelegd. Ook een 
catering- en verzorgingsteam zullen meegaan om alles 
in goede banen te leiden. Met elkaar wordt geprobeerd 
25.000 Euro op te halen voor een mooi doel. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie zal e.e.a. worden toegelicht door het 
bestuur. U kunt dan ook een van de 360 km sponsoren; per 
km hopen we 20 Euro op te halen. Op de nieuwjaarsreceptie 
kunt u een of meerdere km voor uw rekening nemen. 
Kortom plannen genoeg en Run for Rio bruist van energie!

In deze nieuwsbrief kunt u verder het laatste nieuws lezen 
over de projecten en de laatste activiteiten van Run for Rio. 
Hierbij wil ik u ook extra wijzen op de steun van de sponsors 
van deze nieuwsbrief. Vergeet hen niet in het nieuwe jaar en 
voor de sponsoring daarvoor vanuit het bestuur veel dank.
Bij deze nieuwsbrief is ook een acceptgiro toegevoegd. 

Hopelijk willen velen van deze mogelijkheid gebruik maken 
en Run for Rio en haar projecten een warm hart toedragen!! 
Laat ook dat uw Kerstgedachte zijn!

Namens het bestuur van Run for Rio wens ik u 
Zalige Kerstdagen en een heel gelukkig, 
goed en mooi 2017.

John Schrader
Secretaris Run for Rio
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Hardloopteam Run for Rio 
loopt rond het IJsselmeer! 
Steun het team en sponsor één km voor 
20 euro. Gebruik de acceptgiro of koop 
een km op de nieuwjaarsbijeenkomst.



Nieuwsbrief Kerst 2016 • pagina 2

Lieve vrienden, sponsoren en andere 
ondersteuners van DINKA!
In de aanloop naar de kerstdagen en jaarwisseling 

blikken wij graag terug op 2016. Begin dit jaar zijn 

we samen met ons pasgeboren dochtertje Nadine 

weer teruggevlogen naar Tanzania. Een nieuw 

jaar en een nieuw avontuur om onze droom weer 

een verdere invulling te geven. En wat is er veel 

gebeurd!

We hebben dit jaar veel vrijwilligers gehad vanuit 

Nederland, Amerika en Australië. Zij allen hebben een 

enorme bijdrage geleverd aan DINKA. Zo zijn er voor 

de leerkrachten workshops gegeven om de kwaliteit 

van het onderwijs te verhogen en  zijn er bijzondere 

lessen gegeven op het gebied van toneel, sport en 

muziek. En met grote dank aan alle sponsoren, zijn er 

nu twee watertanks gerealiseerd, is er een watertoren 

neergezet, zijn er diverse sportvoorzieningen 

gerealiseerd, is de bestrating helemaal afgerond, 

zijn er tal van onderhoudsactiviteiten uitgevoerd en 

wordt het voetbalveld verder ontwikkeld.  Ook op het 

gebied van marketing is veel gebeurd en zijn we veel 

aan de weg aan het timmeren.  Maar ook op het gebied 

van het onderwijs zijn tal van stappen gezet. Tal van 

nieuwe lesprogramma’s, lesmaterialen, computers, 

een bibliotheek: teveel om op te noemen.  

Inmiddels gaan er 67 kinderen naar de DINKA school 

en verwachten we in januari 2017 meer dan 80 

leerlingen te hebben. 

Het management wordt sterker en het team beter 

getraind. DINKA School biedt zoveel meer dan andere 

lagere scholen in Tanzania. We gebruiken het lokale 

Tanzaniaanse curriculum met speciale leermethodes 

en veel extra activiteiten zoals sport en spel, kunst, 

dans en zang, drama en theater, computerlessen en 

zoveel meer. 

Dit maakt de school heel bijzonder, vergeleken met 

andere scholen. Kinderen komen met een lach op hun 

gezicht naar school toe en genieten overduidelijk van 

het goede onderwijs. 

We begonnen ooit met slechts 14 kinderen en eind 

2017 verwachten we de 100 te passeren. We zijn 

enorm trots en werken dagelijks met veel liefde en 

aandacht aan een betere toekomst voor onze kids. 

Zonder Uw hulp zouden we de kinderen niet dit goede 

onderwijs kunnen geven en zonder Uw hulp zouden 

we deze goede leerkrachten niet kunnen betalen. 

Zonder uw steun zou dit allemaal niet mogelijk zijn 

geweest. Wij zijn enorm dankbaar voor uw steun en 

hopen dat u nog een aantal jaar met ons mee gaat 

voor een betere toekomst voor deze kinderen ! 

Wij wensen u een hele fijne kerst en een gelukkig 

2017!

Heel veel dank, Kimberly & Erick.
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Ik ben Fanny en ik ben 11 jaar. Ik kom uit Manyire 

village en ga naar Dinka School. Voor het eerst kwam 

ik naar Dinka School toen ik 8 jaar was in 2013 toen 

de school opende voor de eerste kinderen uit Manyire. 

Ik leer veel op school en thuis doe ik mijn huiswerk. 

Thuis hebben we veel geiten en koeien, en daar moet 

ik ook voor zorgen. Van madam Kim mag ik alleen 

Engels praten op school, maar dat vind ik leuk ! Mijn 

vriendje is Alexander, hij woont naast mij. Als ik groot 

ben wil ik dokter worden samen met Alex.

DROMEN, 
DENKEN,
DURVEN,
DOEN 
DOORZETTEN!

WWW.DINKAKIDS.COM



Activiteiten-contactpersonen
Fietsen:  Mw.B.Bellekom,  tel. 070-5113036
Hardlopen:  Leo Bellekom,  tel. 070-5179302
Wandelen:  Suzanne Onderwater,  tel. 06-40906093
Klaverjassen:  Annette v.d.Kooij,  tel. 070-5110225
 
Klaverjassen
Donderdag 9 maart 2017 is er wederom een klaverjasavond. 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
Datum: Loop: Afstanden in km:
08-01-2017 Leiden  5 – 10 – 15 
29-01-2017 Uithoorn  5 – 10 – 16,1
12-02-2017 Leiden  5 – 10 – 15
05-03-2017 Den Haag  5 – 10 – 21
19-03-2017 Voorschoten  5 – 10 – 16,1
02-04-2017 Roelofarendsveen  5 – 10 – 21
16-04-2017 Noordwijkerhout  5 – 10 – 21
21-05-2017 Leiden  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 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 Suzanne 
Onderwater, tel. 06-40906093. Betrokkenheid bij het werk van 
Run for Rio kan op deze wijze via gezonde activiteiten verhoogd 
worden. 

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: 01-03-2017
 
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.

Per 1 januari 2017
Een nieuwe start,
een nieuwe naam, 

een vertrouwd 
gezicht en

aanspreekpunt.

Wij wensen u
prettige feestdagen

en een
goed nieuwjaar!

Verzekeringen en Hypotheken

Noordover Assurantiën
Contactpersoon: Serge Noordover
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 d

2242 AH  Wassenaar
070-870 00 10 | info@noordoverassurantien.nl

Meer informatie kunt u vinden op 
www.noordoverassurantien.nl

die 1 januari actief is.
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