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11	april	groot	feest
De St.Jozefschool viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Op 25, 26, 

27 en 28 juni organiseert de school verschillende festiviteiten 

voor een ieder die betrokken is (geweest) bij de school. Echter de 

Jozefschool wilde ook anderen laten delen in de feestvreugde 

en daarom werd in samenwerking met de stichting Run for Rio 

een grote sponsorloop georganiseerd op vrijdag 11 april j.l.

Rondjes om de school
Even voor 17.00 uur kwamen de eerste kinderen al naar de 

speelplaats; om 17.10 uur zouden de kleuters als eersten hun 

rondjes gaan lopen. En wat werd er gelopen; vele kleuters 

kwamen helemaal moe aan de finish, maar wel met heel veel 

kruisjes op hun kaart. In de pauze van het lopen was er dan weer 

een trekking van de grote loterij, waar de belangstellenden al 

minuten voor in de rij stonden.

Om kwart voor zes was het de 

beurt aan de kinderen van de 

groepen 3 en 4; zij moesten al 

een half uur lopen, maar bij 

velen ging dit voortreffelijk! 

Sommigen moesten en wilden 

ook wel, want zij werden 

per rondje gesponsord en 

dus moest het bedrag hoog 

worden opgeschroefd.

Gelukkig bleef het weer heel 

goed en het zonnetje liet zich 

veel zien.

Nu was het de beurt aan de groepen 5 en 6; de directeur van de 

katholieke scholen, Rob de Jong, gaf ook nu weer het startschot. 

Het lopen ging weer sneller en nu liepen sommige leerlingen 

zelfs meer dan 20 rondjes om de school. De supporters waren 

volop aanwezig en lieten zich veelvuldig horen. En alle 

leerlingen werden in de bocht voor de finish op de foto gezet, 

al dan  niet lachend…..

Het einde van de avond naderde; de oudste leerlingen uit de 

groepen 7 en 8 gingen om 19.15 uur van start en probeerden 

hun record te halen en wilden zeker niet achter blijven bij de 

leerlingen uit de lagere groepen. De kruisjes konden weer volop 

worden gezet en ook de bekertjes water vonden volop aftrek. 

Bijna was het kwart voor acht; het aftellen kon beginnen en 

omroeper Jan van Run for Rio probeerde de kinderen voor hun 

laatste stukje hardlopen te stimuleren. Hierna kon het tellen 

van alle rondjes en het uitrekenen beginnen.

Opbrengst
Na het opruimen was er tijd voor een eerste eindbedrag: ruim 

9000 Euro. Deze opbrengst zal verdeeld worden tussen de 

school en de stichting Run for Rio. De school kan het geld goed 

gebruiken voor de feestdagen in juni met een leuk programma 

voor de kinderen. De stichting Run for Rio zal het geld gebruiken 

voor extra lokalen bij de bestaande schooltjes in Ethiopië.

John Schrader

Secretaris Run for Rio
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Wist u dat wij 3 x per jaar ca. 700

nieuwsbrieven verspreiden? 400 daarvan

worden door vrijwilligers in de Wassenaarse

wijken bezorgd op geregistreerde adressen.

Vandaar dit kader, bestemd voor nieuwsbrieven

met een adressticker.



Marathon van Rotterdam
Het hardloopseizoen is bijna ten einde. De Run for Rio 

hardlopers hebben er weer vele trainingskilometers opzitten. 

Wellicht bent u één van hen tegengekomen in de duinen, 

langs het strand of op één van de wandel- of fietspaden in 

of buiten Wassenaar. Jan van Benten, Willem Vosse en Leo 

Bellekom startten hun training voor de Rotterdam marathon 

reeds in september 2007. Beginnend met drie keer per week 

en oplopend naar vier tot vijf keer per week liepen zij door 

weer en wind hun kilometers. Eén van de hoogtepunten was 

de Willemloop eind januari van dit jaar. Willem werd 50 jaar 

en dat werd al hardlopend, langs de voor Willem markante 

punten in Wassenaar, gevierd. 

Het naderen van de 50 jaar zorgde voor angst in de benen bij 

Jan en Leo. Laatstgenoemde ging tobben met de knie en moest 

het wat rustiger aan gaan doen om in ieder geval te kunnen 

finishen in zijn laatste marathon. Jan had de pech geblesseerd 

te raken vlak voor de marathon, nog na de City Pier City halve 

marathon. Hij kon niet meer op tijd herstellen. 

Met veel familie langs de kant en de aanmoedigingen van Jan 

nog vlak voor de wedstrijd, liepen Willem en Leo het startvak 

in. Duizenden andere lopers hadden zich hier ook verzameld. 

Zoals ieder jaar kregen de lopers weer kippenvel toen Lee 

Towers zijn “you never walk alone” vlak voor de start ging 

zingen. En dan komt de menigte aan lopers in beweging als 

burgemeester Opstelten zijn laatste startschot in Rotterdam 

laat klinken. Het parkoers gaat over de Erasmusbrug, langs 

de Kuip en Ahoy voor een grote ronde over Rotterdam-Zuid. 

Vlak na de 25 km weer terug over de Erasmusbrug, onder de 

Kubuswoningen door voor een rondje rond het Kralingse bos. 

De supporters schreeuwen de lopers vooruit, maar na 35 km 

gaat voor Leo het licht uit en hij moet een tandje terug. Willem 

zet zijn laatste versnelling in en komt onder het finishdoek 

door in een tijd van 4.10.29. Leo volgt even later in 4.14.39. Voor 

Willem en Leo was het genieten van iedere kilometer, hier 

hadden zij zo hard voor gewerkt de laatste 8 maanden. Met 

de meegereisde supporters werd aan het Schouwburgplein 

nagenoten onder het genot van een welverdiende pul bier.

Zorg- en zekerheidloop in Noordwijkerhout
Op 27 april werd gestart in Noordwijkerhout. Na 6 weken niet 

te hebben gelopen ging Jan van start op de 10 km. Willem en Leo 

hadden de marathon van 2 weken daarvoor nog in de benen 

en vonden 10 km ook voldoende. Leo van der Kooij voegde 

zich als vierde Run for Rio loper bij het trio marathonlopers. 

Onder een stralend zonnetje liepen de 4 lopers zonder verdere 

problemen de 2 rondes van 5 km. Leo kwam dit keer als eerste 

binnen in 47.50, gevolgd door Willem en Jan in 48.35. Leo van 

der Kooij had het erg warm , maar zijn 54 minuten waren voor 

deze veteraan een prima prestatie.

Ethiopië
De vele gelopen kilometers staan allen in het teken van het 

welzijn van (straat)kinderen. De lopers in het geel zijn niet 

meer weg te denken uit het Wassenaarse straatbeeld. Bij 

vele lopen wordt er wel even aandacht geschonken aan de 

straatkinderenproblematiek. Op dit moment bouwt Run for 

Rio aan 5 nieuwe schooltjes in Ethiopië. Lees meer op pagina 3 

over de ontwikkeling hiervan.
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Run for Rio loopt weer vele kilometers
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Samenwerking met Oxfam Novib
In 2005 heeft Run for Rio contact gelegd met Oxfam Novib. 

Beide organisaties trokken de conclusie dat het goed 

mogelijk is dat een grote en een kleine organisatie binnen 

ontwikkelingssamenwerking op een nader te onderzoeken 

wijze gaan samenwerken. De Novib had veel contacten in 

Ethiopië en werkt aan alle millenniumdoelen. Voor Run for Rio 

ontstond een mooie kans om een actie te gaan voeren met alle 

10 de Wassenaarse basisscholen. Het idee ontstond om door 

de actie 10 scholen te bouwen in Ethiopië.

 Verdubbeling door de NCDO
De Novib legde de eerste contacten met een tweetal    

organisaties in Ethiopië ASE en ERSHA. Deze twee betrouwbare 

NGO’s (Non Governmental Organisation) stuurden hun 

projectaanvragen naar de Novib en naar Run for Rio. De 

aanvragen moesten wat worden bijgesteld om in aanmerking 

te komen voor een verdubbeling door de NCDO. De eerste 

contacten tussen de Ethiopische organisaties en Run for Rio 

werden gelegd. De aangepaste aanvragen kwamen binnen en 

vervolgens keurde de NCDO op basis van deze aanvragen de 

verdubbeling goed.

Voorlichting aan kinderen
Met veel enthousiasme werd door Run for Rio aan de 

leerkrachten op de 10 basisscholen voorlichting over het 

project gegeven. De leerkrachten gaven de voorlichting aan 

de kinderen. Dit was een enorme stimulans voor ieder kind om 

sponsors te vinden voor hun deelname aan de sponsorloop. 

Op iedere school werd een sponsorloop gehouden voor de 

groepen 1 t/m 6. Op verschillende dagen in april 2006 werd het 

voor de 10 basisscholen een gezellig en groot feest met een 

fantastische opbrengst voor de scholen in Ethiopië.

Koninklijke familie
27 april 2006 bracht de grootste verrassing. In een geweldige 

samenwerking tussen de voetbalvereniging Blauw Zwart, de 

gemeente Wassenaar, de 10 basisscholen en Run for Rio werd 

voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 de sponsorloop op 

de Blauw Zwart velden gehouden. Veel vrijwilligers leidden 

alles in goede banen. De leerlingen mochten na een gelopen 

rondje hun kaart laten stempelen door Mike en Moes van de 

televisieserie ZOOP. Tot verrassing van een ieder kwam Prinses 

Maxima het startschot geven en zij nam daarvoor de jarige 

Prins Willem Alexander en hun kinderen Amalia en Alexia 

mee. 

Opbrengst	van	€	140.000,=
De acties op de scholen en de actie op Blauw Zwart leidden tot 

veel publiciteit. Landelijke kranten maakten melding van de 

actie, verschillende televisiezenders zonden delen van de actie 

uit en een week later stonden alle weekbladen vol met foto’s 

van het prinselijk paar met hun kinderen bij de sponsorloop. 

Een aantal sponsors maakte het voor Run for Rio zelfs mogelijk 

om een extra editie in te 

voegen bij weekblad de 

Wassenaarder, zodat alle 

Wassenaarders konden 

nagenieten van de actie. De 

uiteindelijke opbrengst, na 

verdubbeling door de NCDO, 

werd  140.000 euro. 

Scholen	in	Ethiopië	
In Ethiopië waren de gemeenschappen in de kleine 

plattelandsdorpjes eind 2005 al enthousiast. Zij troffen de 

nodige voorbereidingen om eind 2006 te kunnen starten met 

de bouw van de 10 schooltjes. En omdat er meer dan genoeg 

geld was binnengekomen, kon er worden gestart. Halverwege 

april 2008 heeft Run for Rio van de organisaties uit Ethiopië 

de jaaroverzichten van 2007 ontvangen. De 10 schooltjes zijn 

gebouwd en vele kinderen gaan iedere dag met veel plezier 

naar school.

Bouw en uitbreiding van scholen
Omdat er veel meer geld was 

binnengekomen werd aan 

de Ethiopische organisaties 

gevraagd waar nog behoefte 

aan was. Het resultaat was 

een uitbreiding van een 

aantal van de 10 schooltjes, 

een betere inrichting van de 

lokalen en de bouw van nog 

eens 5 schooltjes. In 2008 zijn 

de lokale gemeenschappen gestart met de realisatie hiervan. 

Medio 2008 zullen de aanpassingen en uitbreidingen gereed 

zijn.



Activiteiten-contactpersonen
Fietsen: Mw. B.Bellekom, tel.070-5113036

Hardlopen: Leo Bellekom, tel.070-5179302

Wandelen: Anne van der Zalm, tel.070-5143474

Klaverjassen: Annette v.d. Kooij, tel.070-5110225

Bridge : Mw. B. Bellekom, tel.070-5113036

Fietsen
Al vele jaren wordt er door een groep op de 2e zondag van 

de maand een fietstocht gereden. Rond Wassenaar zijn vele 

mooie paden en de natuur is echt prachtig. Fietsen in een 

andere omgeving is verfrissend en je ervaart weer eens hoe 

mooi Nederland is. Als u zin krijgt om eens mee te gaan, belt u 

dan Mw. Bellekom, telefoon 070-5113036.

Hardlopen
Informatie over het hardlopen en het verzamelen kunt u 

verkrijgen bij: Leo Bellekom, telefoon 070-5179302

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. De omgeving van Wassenaar biedt 

genoeg mogelijkheden. De gezelligheid van de wandelclub 

is belangrijk. 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
Wilt u de laatste nieuwtjes lezen over de actie van de 

sponsorloop door Run for Rio met de St.Jozefschool, bezoekt u 

dan de website.

De naam van de website is: www.runforrio.com

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl

Uiterste inleverdatum: 01.09.2008

Bridge-drive & klaverjassen 
Op vrijdag 8 februari werd er een bridge-drive georganiseerd. 

Veel deelnemers streden om de eerste plaats. Deze werd 

gewonnen door de dames Blauwkamer en Hooymans. De avond 

gaf een totaalopbrengst van 2188,50 Euro; deze opbrengst 

wordt geheel besteed aan de inventaris van een aantal 

schooltjes in Ethiopië. Belastingkantoor Vogels verdubbelde 

hierbij de opbrengst van de gehouden loterij. Alvast voor 2009: 

dan is de bridge-avond op vrijdag 6 februari. Op 6 maart was 

er een geslaagde klaverjasavond. Ook hier vele tafels bezet (er 

waren 40 deelnemers) en een mooie opbrengst (480 Euro) voor 

het project in Ethiopië. Hier ging de eerste prijs bij de koppels 

naar het echtpaar v.d.Ham, terwijl bij de individuele kaarters 

de eerste prijs naar mevrouw v.d.Ham ging.

Uw steun blijft nodig!
Door automatische afschrijving (bijv. € 10,- p.m.) of door 

tussentijdse overschrijving. Postbank 193157 of ING-Bank 

66.95.47.867 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 met name in Indonesië 

en Ethiopië. 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 070 514 16 02.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:
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Marineweg 2
2241 TX  Wassenaar
Tel. 070-517 51 93


