
Het nieuwe project “Dinka Kids School” Tanzania zal met 

name “Wassenaar” gaan aanspreken, omdat een van de twee 

initiatiefnemers, Kimberly Zandvliet uit het “Wassenaarse” 

komt. (Dinka staat voor : Dutch Initiative Kimberly Africa). U zult 

haar bezieling kunnen waarnemen in het stuk op pagina 2 en 3, 

waarin haar droom tot uiting komt.

Daarmee heeft zij ons bestuur “warm” gemaakt om haar 

te gaan steunen haar droom zo veel als mogelijk te helpen 

waarmaken. Zoals reeds gemeld zijn er in de 2e helft van 2010 

al belangrijke werkzaamheden verricht in de aanloop naar 

het nieuwe project van 2011. Daartoe werden bijvoorbeeld de 

instanties “Wilde Ganzen” en “NCDO” (Nationale Commissie 

voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) 

benaderd om met hen af te stemmen of en met hoeveel elke 

ingezamelde euro een extra subsidie zou kunnen krijgen. 

Medio oktober 2010 kregen wij van “Wilde Ganzen” het bericht 

dat -ons project “Bouw klaslokalen, slaapzalen en toiletten 

Dinka Kids School” in samenhang met de “MeerWaarde-

actie met Wilde Ganzen” ( 70%+ ) door de directie van “Wilde 

Ganzen” positief is beoordeeld, alsmede goedgekeurd-. Begin 

december kwam er bericht van de “NCDO” binnen dat ook zij 

onze subsidieaanvraag  hebben goedgekeurd. In het kader van 

bovenstaande zullen er in 2011 tal van aktiviteiten plaatsvinden 

met name in samenwerking met de twee Wassenaarse 

Middelbare scholen (Adelbert College en Rijnlands Lyceum) en 

via het Wassenaars Scholen Collectief met de Basisscholen. 

Deze aktiviteiten zullen o.a. op het sportieve vlak liggen 

voor de kinderen en op het voorlichtingsvlak voor ouders en 

leerkrachten. Bovendien zullen er ook nog wat kleinschaliger 

aktiviteiten plaatshebben zoals een Kerstaktiviteit (op 

het Adelbert College), Wijnproeverij, Klaverjaswedstrijd, 

Bridgedrive en een Afrikaans diner. Blijft u vooral de komende 

maanden de berichtgeving in de lokale pers volgen.

En als u nu al denkt, deze initiatieven spreken mij zeer aan, 

kunt u uw bijdragen verzorgen met onze bijgaande acceptgiro 

of een rechtstreekse storting doen op ING rekening 40000 

van Wilde Ganzen met vermelding “DINKA KIDS SCHOOL 

TANZANIA”, dit vooral om extra subsidiëring te verwezenlijken. 

Ieder overgemaakt bedrag wordt meer dan verdubbeld door de 

subsidies van NCDO en Wilde Ganzen.

Tot slot wensen wij u Gezellige Kerstdagen

en veel voorspoed in 2011 !

Namens het bestuur, 

Marius Noordover, bestuurslid.
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Kerst 2010 een vooruitblik naar 2011. 
Men zegt weleens, “still going strong”. Die vlieger lijkt ook op te gaan voor Run for Rio. In februari 2011 bestaan wij 22 jaar. 

In 22 jaar is er, dank zij Run for Rio, zeer veel bereikt voor straatkinderen in verschillende landen zoals Brazilië,  Ethiopië, 

Indonesië ( West-Papoea ) en Kenia. Voor 2011 staat er al weer een geheel nieuw project op de planning, waarvoor de 

voorbereidingen in de 2e helft van 2010 gestart zijn onder de bezielende leiding van onze voorzitter en onze secretaris.
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De bouw van de Dinka Kids School vindt plaats
met ondersteuning van Wilde Ganzen en de NCDO

Meer info over Wilde Ganzen vindt u op www.wildeganzen.nl
Meer info over NCDO vindt u op: www.ncdo.nl



Als jong meisje ging ik naar Tanzania om de prachtige natuur en wildlife te bekijken. De 
geuren, de landschappen en de mensen heb ik toen in mijn hart gesloten. Hier ligt mijn 
toekomst, besloot ik. 

Daarna droomde ik ervan om snel weer terug te mogen gaan naar die prachtige plek op aarde. Eindelijk 

was het dan zover. Na veel voorbereidingen ging ik in de vierde klas van het Adelbert College mee op de 

Kenia-reis. We gingen mee met de Verkaart Stichting om iets te kunnen betekenen voor weeskinderen in 

Kenia.  Sinds deze reis werden mijn  toekomstdoelen steeds duidelijker. Het intense gevoel van alle dankbare 

kinderen om me heen was geweldig. Ik ging sparen, zodat ik nog eens met de Verkaart Stichting mee kon gaan 

om te helpen bij weesmeisjes, tehuizen, gehandicaptenscholen en medical camps in Kenia. Op mijn 19de 

levensjaar nam ik het besluit om geheel alleen naar Tanzania te gaan. Ik had het plan om 6 maanden lang 

vrijwilligerswerk te gaan doen in een Tanzaniaans weeshuis net buiten de stad Arusha.

In Arusha verbleef ik bij een gastgezin, waar de 

armoede groot was. Na 6 maanden gaf ik niet op en 

stelde ik mijn avontuur maand na maand uit, totdat 

eindelijk na een jaar mijn container uit Nederland 

aankwam in de haven van Tanzania. Hier begon het 

echte werk, waar ik zo lang naar had uitgekeken. Het 

project waar ik zo veel maanden aan gewerkt had 

in Nederland, kon nu afgerond worden in Tanzania. 

Ervaringen met corruptie en moeilijkheden met 

de overheid, de gesprekken met vele Tanzaniaanse 

lokale dorpshoofden en instellingen hebben mijn 

doorzettingsvermogen op de proef gesteld. Maar 

mijn doel, mijn liefde en mijn doorzettingsvermogen 

zijn hierdoor alleen maar sterker geworden en ik 

weet nu nog beter wat mijn roeping in het leven is.

In Tanzania heb ik Erick Pownall leren kennen. Erick 

en ik begrijpen elkaar op een geweldige manier, 

omdat wij beiden dezelfde droom hebben. Samen 

een school opzetten en hierdoor een verschil  kunnen 

maken voor Tanzania en voor de toekomst van de 

vele wees- en straatkinderen. Dit is een levensproject 

waarin wij onszelf helemaal willen geven. In de 

toekomst moeten meer Tanzaniaanse kansarme 

kinderen naar school kunnen gaan. Beter onderwijs, 

onderdak, liefde en een prachtige toekomst is ons 

streven voor deze kinderen. 

Tanzania kent grote armoede en vele dakloze straat- 

en weeskinderen die geen toekomst hebben zonder 

scholing. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, 

veiligheid, zekerheid, onderdak  en liefde. Zonder 

scholing wordt een gemiddeld kind in Tanzania 

bananenverkoper op een markt, een verhuizer 

met een houten kar, een naaister of simpelweg 

een dief. Arusha is een snel groeiende stad 

en daarom ben ik ervan overtuigd dat we 

met de bouw van onze Dinka Kids School 

veel kinderen een mooie en goede toekomst 

kunnen geven. Met dit project kunnen wij 

de kinderen van Tanzania een basis geven voor een 

vervolgopleiding tot leraar, advocaat of misschien 

zelfs dokter. Tanzania is een derdewereldland 

dat nog lang arm zal blijven. Toch zie ik een 

mooie toekomst, waar eerlijke mensen met veel 

doorzettingsvermogen en vertrouwen zich inzetten 

voor de kinderen van Tanzania. 

De samenwerking 

met Erick is geweldig. 

Hij, de Tanzaniaan die 

met veel Tanzaniaanse 

formaliteiten bekend 

is, de taal spreekt en 

daar thuis kan zijn. Ik, de 

Nederlandse die haar dorp Wassenaar in het mooie 

project kan betrekken, omdat het mijn wens is en 

ik de taal hier spreek. Toen ik nog 18 jaar was heb ik 

al diverse activiteiten georganiseerd in Wassenaar. 

Met het bijeengebrachte geld heb ik een waterput 

laten bouwen bij een tehuis en een speeltuin bij een 

weeshuis. Nu wil ik graag samen met Erick de Dinka 

Kids School gaan bouwen. Met uw steun willen we 

in 2011 de bouw realiseren en de school openen. 

En dan gaan we veel Tanzaniaanse kinderen 

blij maken met goed verzorgd onderwijs.

Ooit droomde ik van Afrika

Kimberly
Zandvliet

Tijdens haar verblijf in Tanzania heeft Kimberly een speeltuin laten plaatsen in het kindertehuis waar zij werkzaam was

Kimberly is hier aan

het werk tijdens haar

verblijf in Tanzania



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

Bridge-drive & Klaverjassen
In het voorjaar van 2011 zullen er wederom 2 kaartavonden 
worden georganiseerd. Op vrijdag 4 februari 2011 om 19.30 uur 
organiseert Run for Rio voor de elfde keer in successie haar jaarlijkse 
bridge-drive. Ook dit jaar stelt Huize Willibrord in de Poortlaan haar 
zaal weer gratis ter beschikking. De deelnamekosten zijn e 20,- per 
paar. De opbrengst komt geheel ten goede aan het project in Tanzania 
(het bouwen van de Dinka Kids School), dus meldt u aan voor deze 
gezellige avond bij mevrouw Bellekom, telefoon 070-5113036. 
Donderdag 17 maart 2011 is er (onder voorbehoud) een klaverjas-
avond. Ook deze avond wordt gehouden in Huize Willibrord. De zaal 
is om 19.00 uur open en de aanvang is om 19.30uur. Informatie en 
aanmelden kan bij Annette v.d.Kooij. De klaverjasavond die gehouden 
werd op 14 oktober j.l. heeft een bedrag van ruim 7 400,- opgeleverd. 
Voorwaar een mooi bedrag, waarvoor wij alle kaarters nogmaals 
willen bedanken.  

Hardlopen
Datum: Loop: Afstanden in km:
09-01-2011 Leiden 5 – 10 – 15
30-01-2011 Uithoorn 5 – 10 – 16,1
27-02-2011 Leiden (LRRC-de Vliet) 5 – 10 – 15
13-03-2011 Den Haag(CPC) 5 – 10 – 21
20-03-2011 Voorschoten 5 – 10 – 16,1
03-04-2011 Roelofarendsveen 5 – 10 – 21
17-04-2011 Noordwijkerhout 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 groep op de 2e zondag van de maand 
een fietstocht gereden. Rond Wassenaar zijn vele mooie paden en 
wegen en de natuur is prachtig om doorheen te fietsen. Als u zin heeft 
of krijgt om eens mee te gaan, belt u dan mw. Bellekom, telefoon 
070-5113036. 

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:

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. 08.00 uur en er wordt 20 tot 25 km gelopen. 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.

Uitgestelde Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 23 januari zal er een informele bijeenkomst worden 
gehouden in de St.Jozefschool, Thorbeckestraat te Wassenaar. 
Tijdens deze uitgestelde “nieuwjaarsbijeenkomst” zal het nieuwe 
project (bouwen van de Dinka Kids School in Tanzania) door Kimberly 
Zandvliet met de laatste informatie uit Arusha worden toegelicht. 
Iedereen die Run for Rio een warm hart toedraagt, is welkom van 
15.00 tot 17.00 uur.

Website
Voor de laatste nieuwtjes over Run for Rio en de projecten kunt kijken 
op onze website. De naam van de website is: www.runforrio.com

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl.
Uiterlijke inleverdatum kopij Paasnieuwsbrief: 1 april 2010.

Uw steun blijft nodig!
Door automatische afschrijving (bijv. e 10,- p.m.) of door tussentijdse 
overschrijving. ING-Bank 193157 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 in Tanzania. 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 070-5141602.

STERK IN VERHUIZEN.

VERLENGDE HOGE KLEI 60 - WASSENAAR - HOLLAND 

WWW.VANEDE.COM -  T. (070)  511 34 26

SINDS 1923SINDS 1923

SEDERT 1923
Al sedert 1923 verzorgen wij verhuistransporten en opslag van 
particuliere inboedels. Met een strakke organisatie, geroutineerde 
medewerkers en een modern wagenpark staan wij garant voor 
een professionele aanpak van uw verhuizing.Uw partner in onroerend goed bemiddeling

aankoop - verkoop - huur - verhuur
taxaties - beheer - VvE beheer

We wensen u hele fijne feestdagen
en een gezond 2011

Kerkstraat 14, 2242 HG Wassenaar

Tel. (070) 51 21 670
wassenaar@makelaarscentrum.nl
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