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Voor u ligt ongeveer de 40e nieuwsbrief van de Stichting Run 

for Rio. Sinds vele jaren verstuurt Run for Rio twee of drie 

keer per jaar een nieuwsbrief aan belangstellenden. Op de 

achterzijde van de nieuwsbrief vindt u doorgaans de fiets-, 

wandel- en hardloopactiviteiten, maar ook de bridgedrive 

en klaverjaswedstrijden, welke Run for Rio organiseert. 

De belangrijkste éénmalige activiteiten staan elders in de 

nieuwsbrief samen met de ontwikkelingen in het land waar 

Run for Rio projecten organiseert.

In 2009 bestaat Run for Rio 20 jaar. In die 20 jaar heeft Run for Rio 

vele projecten gerealiseerd in Brazilië, Indonesië en Ethiopië. 

Het laatste project, de bouw van 15 schooltjes in Ethiopië, is 

nu afgerond. Voor het lustrumjaar in 2009 heeft Run for Rio 

weer verschillende activiteiten gepland. De opbrengst van die 

activiteiten zal geheel ten goede komen aan de straatkinderen 

in Kisumu in Kenia.

Jan van Benten uit de hardloopclub is in 1982 voor zijn 

afstudeerscriptie 3 maanden in Kisumu geweest. Jan verbleef 

op een missiepost in de krottenwijk Pandipieri bij pater 

Hans Burgman. Vanuit de organisatie Pandipieri Catholic 

Centre zorgde pater Hans Burgman voor de straatkinderen 

in de sloppenwijk Pandipieri. Pater Hans Burgman is intussen 

gepensioneerd en vele van zijn taken zijn overgenomen door 

medewerkers uit Kenia. In het jaar 2000 is de Stichting KUAP-

Pandipieri opgericht. (Kisumu Urban Apostolate Programmes 

Pandipieri). 

Jan van Benten heeft nog steeds veel contact met pater Hans 

Burgman en met de medewerkers van KUAP Pandipieri. Na 

1982 is Jan er verschillende keren teruggeweest. In 2007 is 

Jan met zijn gehele gezin in Kisumu geweest. Na terugkomst 

in Wassenaar heeft Jan een project voor straatkinderen in 

Kisumu neergelegd bij het bestuur van Run for Rio. De aanpak 

van KUAP Pandipieri ziet er prima uit, het project komt in 

aanmerking voor verdubbeling door het NCDO en de kinderen 

in Kisumu hebben de ondersteuning hard nodig. Daarom heeft 

het bestuur van Run for Rio enthousiast ingestemd met de 

keuze van juist dit project voor het lustrumjaar van Run for 

Rio. Bestuurslid Ton Beugelsdijk onderhoudt op dit moment 

de contacten met Kenia. Op de volgende pagina’s heeft Ton het 

nieuwe project in hoofdlijnen beschreven.

Leo Bellekom
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Wist u dat wij 3 x per jaar ca. 650

nieuwsbrieven verspreiden? 400 daarvan

worden door vrijwilligers in de Wassenaarse

wijken bezorgd op geregistreerde adressen.

Vandaar dit kader, bestemd voor nieuwsbrieven

met een adressticker.



Kenia is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws. 
Begin dit jaar nog, brak er een golf van geweld uit. Als 
gevolg hiervan sloegen weer veel inwoners van Kenia op de 
vlucht. Vaak wordt eerst ‘veilige have’ gezocht in en nabij 
de grote steden. Kisumu is zo’n grote stad. Kinderen van 
wie de ouders overleden zijn of niet meer voor ze kunnen 
zorgen, geven zich over aan het stadse leven met alle 
verleidingen en gevaren. Bedelen, verdovende middelen, 
misbruik (prostitutie) wordt alledaags en het perspectief 
uitzichtloos.

Het project dat Run for Rio heeft gekozen voor haar lustrumjaar 

heeft haar zetel - al bijna 30 jaar - in Kisumu. De start van het 

Kisumu Pandipieri - project kon destijds vooruitstrevend 

genoemd worden: niet alleen ontwikkelingswerk waarbij 

hulp geven (voedsel, kleding, etc.) voorop stond, maar vooral 

het creëren van een aanbod van activiteiten gericht op het 

aanleren van vaardigheden waardoor de locale gemeenschap 

zichzelf kan ontwikkelen. Hierbij werd rekening gehouden 

met de mogelijkheden en de risico’s van het wonen in en nabij 

Kisumu en van de verantwoordelijkheden die jongeren daarin 

hebben. Inmiddels is het project gegroeid tot een organisatie 

met meerdere activiteiten voor kwetsbare kinderen (zowel 

jongens als meisjes) in de leeftijd van 3 - 18 jaar. De kracht van 

het project is - nog steeds - dat alle activiteiten zich richten 

op deelname aan de maatschappij of het creëren van een 

vooruitzicht daarop. Naast opvang en het geven van taal- 

en rekenonderwijs, hebben de verschillende activiteiten tot 

doel jongeren een vak te leren waar de gemeenschap baat bij 

heeft.

Kisumu-straatkinderen ’s avonds laat op straat

Kenia heeft een kuststrook aan de Indische Oceaan en heeft vijf 

buurlanden: Somalië, Ethiopië, Sudan, Uganda en Tanzania. De 

hoofdstad van Kenia is Nairobi. De stad Kisumu ligt in West-Kenia 

ter hoogte van de grens met Tanzania en Uganda

De jongeren op straat
Straatkinderen worden door het team van het Pandipieri 

Centre benaderd en gewezen op de mogelijkheden voor opvang 

van het centrum. Het aantal kinderen dat op deze manier 

wordt bereikt is ongekend groot. Afhankelijk van de situatie 

van het kind wordt er een programma opgesteld. Voor het ene 

kind is dat hereniging met de ouders, voor een ander is dat een 

leertraject bij één van de Pandipieri-centra. Bij hereniging met 

de familie worden zowel het kind als de ouders ondersteund. 

Als terugkeer niet mogelijk is, biedt Pandipieri opvang en 

voorziet de jongeren in de dagelijkse behoefte en scholing.  
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KUAP	Pandipieri,	Kisumu,	Kenia
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Activiteiten gericht op rehabilitatie en ontwikkeling
In het Pandipieri Centre hebben kinderen de mogelijkheid 

om naar school te gaan. Voor de jonge kinderen ligt de nadruk 

op het aanleren van schoolse vaardigheden (rekenen en 

taal), sociale vorming en indien nodig gedragsverbetering. 

Voor de oudere kinderen ligt de nadruk op het voorbereiden 

op deelname aan de arbeidsmarkt (als werknemer of als 

zelfstandig ondernemer) en het volledig kunnen onderhouden 

van zichzelf en later eventueel een gezin.

Autowerkplaats van Pandipieri Centrum

Jonge kinderen in ‘optocht’ door de klas    

             

De vaardigheden die hiervoor nodig zijn worden in de eigen 

schoollokaaltjes en werkplaatsen bijgebracht. Pandipieri 

heeft hiervoor een aantal docenten in dienst. Pandipieri leidt 

mensen op tot timmerman, automonteur, kledingmaker 

en - hersteller, verpleegster, huishoudelijk medewerkster. 

Bovendien heeft Pandipieri voor de creatieve kinderen een 

heuse Kunstacademie. De inrichting van de werkplaatsen is 

over het algemeen beperkt. Dit vraagt bij veel activiteiten om 

een groot improvisatievermogen. 

Om de kansen voor de deelnemers op de arbeidsmarkt te 

vergroten onderhoudt Pandipieri contacten met werkgevers 

en met de overheid om vakopleidingen zoveel als mogelijk 

‘bij de tijd’ te laten zijn. Naast opleidingen om een ambacht te 

leren, heeft Pandipieri een aantal inkomsten-projecten met 

een gemeenschapsfunctie, zoals papierinzameling en plastic-

recycling. Uitgevoerd met eigen deelnemers heeft Pandipieri 

door deze activiteiten een kleine bron van inkomsten voor het 

uitvoeren van primaire hulp (voeding, kleding & onderdak).

De weg naar een zelfstandig en respectvol bestaan
De manier waarop Pandipieri  de activiteiten uitvoert is - gezien 

het politieke en economische klimaat - bewonderenswaardig. 

Het aanbod van activiteiten voor de staatkinderen van Kisumu 

is indrukwekkend. Nog indrukwekkender echter is wellicht 

de wijze waaronder Pandipeiri haar activiteiten al bijna 30 

jaar uitvoert, namelijk het ondersteunen van straatkinderen 

en -jongeren door het geven van (vak-)onderwijs, medische 

zorg, goede voeding, zodat zij straks een bijdrage aan 

de gemeenschap kunnen leveren en zelfstandig in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien.

Die	activiteiten	steunt	Run	for	Rio	graag	in	haar	Jubileumjaar



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
Ook het komend jaar zullen de hardlopers wederom deelnemen 

aan het “Zorg- en Zekerheidcircuit”. Iedere maand is er een 

loop ergens in de regio; er wordt gelopen over een afstand van 

5, 10, 15 of 21 kilometers. 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 en weten waar de stichting 

Run for Rio mee bezig is, bezoekt u dan de website.

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

Klaverjassen
Donderdag 2 oktober j.l. organiseerde Run for Rio een 

klaverjasavond. Deze avond werd als vanouds gehouden in 

Huize Willibrord te Wassenaar. De opbrengst was ruim E 400,-.

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

Uiterlijke inleverdatum: 01.03.2009

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, 

Ethiopië en Kenia. 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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Verlengde Hogeklei 52 2242 LS  Wassenaar
Telefoon: 070-5111612, www.westgeest-hekwerk.nl

Marineweg 2
2241 TX  Wassenaar
Tel. 070-517 51 93

www.graphicsquare.nl


