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Wat u ook wilt verhuizen, 
bij ons is het in 

vertrouwde handen

   

In- en externe verhuizingen voor particulieren, senioren, bedrijven en projecten, 

nationaal en internationaal. Geconditioneerde opslag, emigratieverpakkingen 

van inboedels, archieven en voorraden. Speciaaltransporten zoals vervoer van 

piano/vleugel, meubelen, computers en kunst.

070 511 92 62    www.lagerberg.nl



JUBILEUMBOEKJE 20 JAAR RUN FOR RIO p.3

inhoudsoPgave

Run for Rio jarig! 5 Wist u dat... 17-18

Jubileumactiviteiten

Run for Rio 21

ScholenCollectief

Wassenaar 22-25

20 jaar Run for Rio in 

vogelvlucht 6- 8

Run for Rio

jubileumproject 11-12

Activiteiten 14

Nieuwsbericht 15Voorwoord 4



JUBILEUMBOEKJE 20 JAAR RUN FOR RIOp.4

voorwoord

Als de dag van gisteren denk ik terug aan de start van de New York marathon. Het begin van een 

mooie weg, die Run for Rio nu al weer 20 jaar bewandeld. Met weinigen zijn we Run for Rio gestart, 

maar inmiddels wordt Run for Rio door vele geïnteresseerde medemensen gesteund. Fietsers, 

wandelaars en hardlopers kom je overal in Wassenaar en daarbuiten in het gele Run for Rio shirt 

tegen. Anderen doen mee met klaverjaswedstrijden en bridgedrive of helpen als vrijwilliger bij één 

van de vele activiteiten die Run for Rio ieder jaar weer organiseert. Maar Run for Rio is ook enorm 

blij met de gulle giften van vele sponsors, donateurs en individuele inwoners uit Wassenaar en 

daarbuiten. Door deze giften en de bijdragen van de gemeente Wassenaar en de NCDO (Nationale 

Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en internationale samenwerking) heeft Run for Rio 

prachtige projecten gerealiseerd voor straatkinderen in Brazilië, Indonesië en Ethiopië. In ons 

jubileumjaar steunen we het project voor straatkinderen in Kisumu in Kenia. Uiteraard rekenen we 

weer op veel ondersteuning van u allen.

Het eerste project betrof de inrichting van een huis voor straatkinderen in Rio de Janeïro. Helaas 

werd pater Gijsen kort na de realisering van dat project door één van de straatkinderen, in 

opdracht van de “braziliaanse maffia” neergeschoten. De kracht waarmee pater Gijsen toen 

herstelde is de drive waarmee hij nog steeds zorgt voor zijn (voormalige) straatkinderen. Tijdens 

zijn bezoek aan Nederland in de zomer van 2008, kwam hij bij ons thuis pannenkoeken eten. Met 

veel trots hebben we zijn (door Run for Rio gesteunde) projecten besproken. Zijn jongens zien er 

gezond en stralend uit en zijn huizen zien er dankzij het onderhoudsfonds van Run for Rio prima en 

verzorgd uit.

Na de projecten in Brazilië volgden de projecten in Indonesië, waarvan pater Nico Dister ons 

verzekert dat deze prima draaien. Door de fantastische scholenactie in 2006 in Wassenaar konden 

in Ethiopië maar liefst 15 schooltjes worden gebouwd. In augustus 2009 gaan Ingrid en ik met onze 

kinderen Tim (en vriendin Arwen), Anita, Lars, Michelle en Abram in Ethiopië op zoek naar de roots 

van Abram. Uiteraard brengen we dan ook een bezoek aan enkele schooltjes. Natuurlijk hoort u 

daarna van ons wat er van uw bijdrage is gerealiseerd. 

Ik wens u verder veel plezier toe bij het lezen van dit prachtige jubileumboekje. 

Leo Bellekom

Voorzitter Stichting Run for Rio

Van Rio, via Addis
naar Kisumu



Run for Rio jarig!

Run for Rio brengt Wassenaarders letterlijk 

en figuurlijk in beweging voor projecten, 

die hulp goed kunnen gebruiken, zoals 

straatkinderen in Brazilië, scholenbouw in 

Ethiopië en een kindertehuis in West-Papoea. 

Alle projecten zijn gericht op verbeteren van 

leefomstandigheden van kansarme, dakloze 

jeugd en van straatkinderen. Het realiseren 

en onderhouden van onderkomens voor deze 

groepen staat centraal. Zo is Run for Rio 20 

jaar geleden ontstaan: als initiatief van vijf 

Wassenaarders, die sponsors zochten om 

hun sportieve prestatie - het lopen van de 

marathon van New York - te belonen met 

een donatie. Deze sponsorgelden gingen 

naar straatkinderen in Rio de Janeiro en zo 

ontstond de naam van de organisatie. Na de 

New York marathon gingen de initiatiefnemers 

door en nu, 20 jaar na dato, heeft Run for Rio 

een ‘track record’  om trots op te zijn. En dit 

succes is natuurlijk alleen mogelijk dankzij 

hulp en ondersteuning van het Wassenaarse 

bedrijfsleven, Wassenaarse particulieren, vele 

vrijwilligers en de gemeente. Een dorp om trots 

op te zijn.

Twintig jaar na oprichting vormt sport nog 

steeds de kern van de organisatie: fietsen, 

hardlopen en wandelen, maar ook klaverjassen 

en bridgen. Activiteiten die mensen verbinden 

en waarmee nog steeds een wezenlijk deel van 

de benodigde gelden bij elkaar wordt gebracht. 

Bij gelegenheid van het 20 jarig bestaan van 

Run for Rio is een nieuw project gekozen, een 

project in Kenia, dat de leefomstandigheden 

en kansen van kinderen van 0 tot 18 jaar wil 

verbeteren. Wederom een mooi kleinschalig 

project, dat zonder Run for Rio niet of niet in 

die mate zou kunnen slagen. 

Ik spreek de wens uit dat Run for Rio in de 

komende 20 jaar met evenveel enthousiasme 

en succes door mag gaan als in de jaren die 

achter ons liggen.  

Drs Jan Th. Hoekema

Burgemeester van Wassenaar

Run for Rio bestaat binnenkort 20 jaar. Dan past 
in de eerste plaats een hartelijke gelukwens 
aan al die mensen en instanties, die zich sinds 
1989 sterk gemaakt hebben voor dit unieke, 
Wassenaarse initiatief.

inleiding
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Blauw-Zwart
en Run for Rio

Gesterkt door het grote succes van het 

internationale toernooi ontstond bij John en 

Leo het idee om een toernooi te organiseren 

waaraan de gehele vereniging Blauw 

Zwart mee kon doen. Er zouden tal van 

nevenactiviteiten rondom het toernooi moeten 

worden georganiseerd met een positief 

financiële opbrengst.

Na overleg binnen de jeugdcommissie 

waar John en Leo deel van uitmaakten, 

en overleg met het bestuur van de R.K.S.V. 

Blauw Zwart werd het Marathon-toernooi 

geboren. Het werd een 30 uur durend non-

stop-voetbal-evenement voor alle leden 

met daarnaast activiteiten als een fancy fair, 

kledingbeurs, barbecue, sponsorloop, disco, 

loterij en een ontbijt. De opbrengst van deze 

nevenactiviteiten zou voor 50%  worden 

besteed aan een goed doel.

Voor besteding van laatstgenoemde 50% 

gingen John en Leo op zoek naar een 

doel buiten “het Wassenaarse” en buiten 

Nederland, waar de nood hoger was dan 

erbinnen. Gezocht werd er naar een doel 

met kinderen; dit werd gevonden na contact 

met Anjes Driessen van het Wassenaarse 

Missiecomité. Zij vertelde John en Leo dat in 

Rio de Janeiro in Brazilië een Wassenaarse 

pater, genaamd Frans Gijsen (in Brazilië 

Mariano genoemd), zich bezig hield met de 

opvang van straatkinderen. Zo ontstonden 

begin 1988 de eerste contacten met Mariano 

Gijsen.

Het marathon-toernooi werd georganiseerd 

in het weekeinde van 27 en 28 augustus 1988. 

Ruim 8000 gulden ging na afloop naar Pater 

Gijsen voor de inrichting van een tehuis voor 

dakloze kinderen in Rio de Janeiro.

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 de 

voetbalvereniging Blauw-Zwart, 
hadden er zojuist hun tweede 

internationale toernooi opzitten.

20 jaar run for rio in vogelvlucht
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20 jaar run for rio in vogelvlucht

We schrijven Kerstmis 1988. Enthousiast 

gemaakt door familieleden vraagt Jeanne 

de Hoog aan Leo Bellekom: “Ga je mee de 

marathon van New York lopen?”, waarop 

laatste zonder verder nadenken direct “ja” 

zegt. Al snel sluit John Schrader zich aan bij 

het tweetal en Marius Noordover wordt op de 

nieuwjaarsreceptie van Blauw Zwart gestrikt. 

Vier bovengenoemde jeugdcommissieleden 

van Blauw Zwart gaan de marathon van New 

York lopen en zij stellen zich ten doel om 

tezamen minimaal 10.000 gulden (ca. 4500 

Euro) aan sponsorgelden te verzamelen voor de 

straatjeugd in Brazilië. Om dit te formaliseren 

wordt gezamenlijk besloten tot oprichting van 

een stichting en omdat er wordt hardgelopen 

voor kinderen in Rio de Janeiro ontstaat de 

naam RUN FOR RIO.

De Stichting Run for Rio wordt formeel 

opgericht op 17 februari 1989. In het bestuur 

nemen zitting Marius Noordover (voorzitter), 

Leo Bellekom (vice-voorzitter), Jeanne de 

Hoog (penningmeester) en John Schrader 

(secretaris).

Vervolgens wordt Menno Gijsen, de broer van 

pater Frans Gijsen, gevraagd om als lid van 

het bestuur de PR voor zijn rekening te willen 

nemen. De Stichting Run for Rio is een feit!

Begin 1989 starten Jeanne de Hoog, Marius 

Noordover, John Schrader en Leo Bellekom 

met de eerste trainingskilometers en er zullen 

er vele volgen. De doelstelling van de vier om 

10.000 gulden bijeen te lopen, vergen eveneens 

10.000 trainings-kilometers. In de 10 maanden 

training wordt onder andere aan de City-Pier-

City halve marathon , de 25 kilometer van 

Berlijn, de Dam tot Dam-loop en de Trosloop 

deelgenomen.

In de eerste gele shirts zijn de lopers duidelijk 

herkenbaar. Run for Rio wordt langzaam een 

begrip en in de Wassenaarse kranten verschijnt 

wekelijks een stuk met het parcours van de 

New-York-Marathon.

Het startschot klinkt, maar het duurt nog 

enkele minuten voordat de vier lopers tussen 

22.000 andere lopers de startlijn passeren. 

Staten Island, Queens, Brooklyn, Harlem en The 

Bronx gaan als in een droom onder de voeten 

door. De laatste heuvels in het Central Park en 

dan de finish. De tocht volbracht en de tranen 

van emotie vloeien.

Uiteindelijk brengen de lopers meer dan  

25.000 gulden bijeen, hetgeen door de 

Gemeente Wassenaar met 10.000 gulden 

wordt verhoogd tot ruim  35.000 gulden! Wat 

echter nog mooier is, is dat dit slechts het 

begin is.....

de geboorte van
run for rio

de marathon
van new York
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Het eerste jaar  Run for Rio levert veel steun 

op uit het Wassenaarse bedrijfsleven, maar 

ook vele Wassenaarse particulieren steunen 

Run for Rio bij hun acties. De banden met 

het Gemeentebestuur van Wassenaar zijn 

prima, het bedrijfsleven is in voor acties en 

het adressenbestand van Run for Rio groeit 

tot ruim 700. Alle belangstellenden ontvangen 

vanaf maart 1994 drie keer per jaar een gele 

nieuwsbrief met veel informatie over Run for 

Rio. Run for Rio krijgt zo’n goede naam dat het 

Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking 

tot 11 keer toe een project van Run for Rio 

steunt en iedere binnenkomende gulden 

(en later iedere Euro) van de (Wassenaarse) 

achterban verdubbelt.

In de eerste jaren werden vele projecten in 

Brazilië gerealiseerd; pater Gijsen kon m.b.v. de 

steun van Run for Rio meerdere straatkinderen 

van de straat halen en houden in Rio de Janeiro 

en Belo Horizonte.

De volgende projecten zijn met steun van 

het NCDO (=Nationale Commissie voor 

Internationale Samenwerking en Duurzame 

Ontwikkeling) en de Gemeente Wassenaar tot 

stand gekomen:

•	 	een	opvanghuis	voor	dakloze	kinderen	in	Rio	

de Janeiro (1989)

•	 	een	educatief	woon-	en	leefcentrum	in	Belo	

Horizonte (1990, fase 2 en 3 1992)

•	 	aankoop	en	verbouwing	van	een	opvanghuis	

in Venda Nova, Belo Horizonte (1996)

•	 	aanschaf	machines	t.b.v.	een	ijzeren	

lasfabriek annex opleidingscentrum in Belo 

Horizonte (= project werkvoorziening en 

professionele scholing) (1998)

•	 	bouw	van	diverse	jeugdvoorzieningen	

(= begeleid kamer wonen en inrichting 

sportveld in Belo Horizonte) (2001)

•	 	bouw	en	inrichting	van	woonruimte,	

een gemeenschaps- en studieruimte en 

kleedkamers t.b.v. een begeleid wonen 

project in Belo Horizonte (2002)

In 2003 gaf de Stichting Irmao Sol onder leiding 

van pater Gijsen aan niet groter te willen 

groeien. Hierdoor heeft de Stichting Run for 

Rio ook elders projecten kunnen steunen, te 

weten:

•	 	bouw	van	een	multifunctioneel	

jongerencentrum in Addis Abeba, Ethiopië 

(2003)

•	 	bouw	van	een	onderkomen	voor	de	leiding	

bij 2 kindertehuizen in Papoea, Indonesië 

(2004)

•	 	bouw	van	een	kindertehuis	in	Sentani,	West-

Papoea (2005)

•	 	bouw	van	10	schooltjes	in	Ethiopië	(2006)	in	

samenwerking met Oxfam Novib

•	 	bouw	van	nog	eens	5	schooltjes	in	Ethiopië	

(2007)

In 2008 is de afronding van het scholenproject 

in Ethiopië gerealiseerd (en is ook voor de 

inventaris gezorgd) .

Tevens is een nieuw project voor 2009 

gevonden, te weten: een verdere 

ondersteuning van het Pandipieri project voor 

straatkinderen in Kisumu, Kenia

20 jaar run for rio in vogelvlucht

de projecten
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De keuze voor een project is nooit eenvoudig. 

Je wilt vanzelfsprekend bij de doelstelling van 

je stichting blijven. Voor Run for Rio is dat het 

inzamelen van gelden voor de verwerving 

en het onderhoud van onderkomens én het 

treffen van andere voorzieningen ten behoeve 

van dakloze jeugd in ontwikkelingslanden. 

Met het project KUAP Pandipieri, Kisumu, 

Kenia heeft Run for Rio voor haar jubileumjaar 

een project gekozen dat zich richt op ‘andere 

voorzieningen’ voor straatkinderen. Deze 

keuze is niet toevallig. Naast eisen aan het 

project waardoor we het voor verdubbeling 

van het sponsorbedrag kunnen indienen bij 

het NCDO, willen we weten waaraan het 

ingezamelde geld gaat worden besteed, zodat 

wij deze informatie weer kunnen gebruiken 

voor het geven van voorlichting en het 

informeren van allen die Run for Rio een warm 

hart toe dragen. Bovendien moet het project 

aansluiten bij de millenniumdoelstellingen. 

KUAP Pandipieri voldoet aan deze eisen. 

Bovendien is 2009 ook voor KUAP Pandipieri 

een lustrumjaar.

KUAP-Pandipieri onderscheidt 
zich van andere projecten omdat 
het zich niet louter richt op 
ontwikkelingswerk waarbij het 
geven van hulp (voedsel, kleding, 
etc.) voorop staat. Het project richt 
zich op straatkinderen en biedt 
vooral activiteiten die zijn gericht 
op het aanleren van vaardigheden 
waardoor de locale gemeenschap 
zichzelf kan ontwikkelen.

Hierbij wordt 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. Met het 

project worden direct meer dan 1000 jongeren 

bereikt. Door maatschappelijke initiatieven en 

ondersteuning van kinderen in de thuissituatie 

bereikt Pandipieri meer dan 2000 mensen. 

Op verzoek van Run for Rio is door KUAP 

Pandipieri een projectplan opgesteld. Dit 

plan vormde de basis voor het vaststellen van 

een wervingsstreefbedrag (ca. € 85.000,00). 

Een heel bedrag, maar de inspanning om dit 

te realiseren meer dan waard als we kijken 

naar de activiteiten die hiervan door KUAP 

Pandipieri kunnen worden ondernomen.

De belangrijkste activiteit is het leggen van 

contact met de straatkinderen. Vanuit het 

project worden straatkinderen bezocht/

run for rio jubileumProject 

KUAP Pandipieri,
Kisumu, Kenia
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opgespoord en geïdentificeerd. In een stad 

als Kisumu is dat een hele opgave die veel 

energie en tijd kost. De zoekacties vinden 

voornamelijk ’s avonds en ’s nachts plaats. 

Door de ondersteuning van Run for Rio 

kunnen dagelijks straatbezoeken worden 

afgelegd. De doelstelling is om in contact te 

komen met 300 straatkinderen. Voor ongeveer 

de helft van deze straatkinderen zal het 

contact moeten leiden naar hereniging met 

het gezin of (andere) familie. Als hereniging 

mogelijk is, worden zowel het kind als het 

gezin door medewerkers van het project 

ondersteund. Voor de overige 150 kinderen 

heeft KUAP Pandipieri een eigen programma, 

de zogenaamde ‘Temporary Shelter’ (tijdelijk 

onderdak). In dit programma wordt de 

kinderen opvang geboden en deze opvang 

voorziet de kinderen in hun dagelijkse 

behoeften zoals eten, kleding, persoonlijke 

hygiëne, slaapplaatsen en scholing. Binnen 

dit programma worden ook de eerste stappen 

gezet om problemen bij de kinderen te 

signaleren en te begeleiden (het zogenaamde 

‘ontstraten’). Het gaat hierbij vaak om 

zeer ernstige zaken, zoals het afkicken van 

lijmsnuiven (of andere verdovende middelen) 

of het verwerken van (seksueel) misbruik en 

mishandeling.

Een gedeelte van de kinderen - voornamelijk 

weeskinderen - blijft uiteindelijk aangewezen 

op langdurige opvang in Pandipieri Centre. 

In dit projectcentrum 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. 

In het projectplan is aan Run for Rio gevraagd 

fondsen te werven voor het realiseren van 

huisvesting voor opvang en onderwijs. 

Daarnaast is in het projectplan een doelstelling 

opgenomen voor het opleiden van 50 jongeren 

tot meubelmaker, kleermaker en huishoudelijk 

medewerker. Deze opleidingen worden 

afgesloten met een staatsexamen, waardoor 

er voor de gediplomeerden een grotere kans op 

vast werk en een betere toekomst is.

De omvang van de straatkinderenproblematiek 

in Kisumu is groot. Het project Pandipieri heeft 

een groot bereik, maar is niet in staat alle 

straatkinderen op te vangen. Voor kinderen die 

niet in het project zijn opgenomen, organiseert 

Pandipieri een paar keer per jaar open dagen 

en voorlichtingsbijeenkomsten, waarin risico’s 

van het leven op straat worden besproken en 

de kinderen wordt geleerd zich hier weerbaar 

tegen te maken.

KUAP Pandipieri is door de jaren heen 

uitgegroeid tot een efficiënte organisatie met 

een uitgebreid netwerk. Het project heeft 

zich ontwikkeld tot een maatschappelijk 

gewaardeerde instantie voor kinderen van wie 

de toekomst allesbehalve rooskleurig is. Het 

project geeft deze kinderen gelegenheid tot 

ontwikkeling naar een betere toekomst!

Run for Rio heeft inmiddels contact met de 

leiding van KUAP Pandipieri Centrum. Ze 

zijn enorm blij met de keuze van Run for Rio. 

Door regelmatig contact kan Run for Rio de 

projectvoortgang volgen. Via de bekende 

kanalen zullen wij u hierover informeren, zodat 

u weet welke bestemming uw steun krijgt.

run for rio jubileumProject 
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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



activiteiten

De hardloopclub, ontstaan bij de training voor 
de deelname aan de Marathon van New York in 
1989, groeit in 1990 en 1991 tot ruim 10 leden, 
die met regelmaat leuke wedstrijden lopen, 
zoals de City-Pier-City loop, de Egmond aan 
Zee halve marathon, de Dam tot Dam –loop 
en de 25 kilometer van Berlijn. Nog steeds 
is de hardloopclub zeer actief. Zo zullen de 
hardlopers het komende jaar weer 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 kilometer.  Voor Informatie over het 
hardlopen en verzamelen kunt u bellen met 
Leo Bellekom, tel. 070-5179302

Omdat het hardlopen niet een ieder in het 
bloed zit, ontstaat de gedachte bij een aantal 
actievelingen binnen Run for Rio om te gaan 
wandelen. Zo loopt de eerste gele groep in 
1992 de Vierdaagse van Nijmegen. De Tocht 
der Tochten voor wandelaars wordt sindsdien 
jaarlijks door de wandelclub gelopen. 
Iedere derde zondag van de maand wandelen 
zij derhalve als training in en rond Wassenaar 
in het geel. Het vertrek is om ca. 8.00 uur en er 
wordt 20 tot 25 kilometer gelopen. 

De gezelligheid van de wandelclub is zeer 
belangrijk; het samen op weg zijn en betrokken 
zijn bij het werk van de Stichting Run for Rio is 
de belangrijkste doelstelling.
Informatie over het wandelen kunt u verkrijgen 
bij Anne van der Zalm, tel.070-5143474

In 1996 ontstaat de 
derde zeer actieve 
club van Run for Rio: 
de fietsclub. Binnen 2 
jaar groeit deze club 
uit tot de grootste 
van de drie Run for 
Rio clubs. De leden 
zijn zeer enthousiast 
en fietsen op iedere 
2e zondag van de maand in het geel hun 
fietstocht. 
Rond Wassenaar zijn vele mooie paden en de 
natuur is echt prachtig.
Als u ook zin heeft om eens mee te gaan kunt u 
nadere informatie verkrijgen bij Mw. Bellekom, 
tel. 070-5113036

Run for Rio organiseert 2 x per jaar (in 
maart en oktober) voor alle geïnteresseerde 
Wassenaarders een gezellige klaverjasavond in 
Huize Willibrord. 

Daarnaast wordt er 1 x per jaar (in de maand 
februari) een grote bridgedrive bij Huize 
Willibrord georganiseerd. 
De kaartavonden zijn voor iedereen 
toegankelijk en worden aangekondigd in 
de Wassenaarse huis-aan-huis-bladen en 
via posters die in Wassenaar bij winkeliers 
verspreid worden. Er zijn altijd prachtige 
prijzen te winnen die beschikbaar 
gesteld worden door o.a. de Wassenaarse 
middenstand. In de pauze vindt er een loterij 
plaats waarvan de opbrengst uiteraard voor 
100% bestemd is voor het project waar Run 
for Rio op dat moment geld voor inzamelt. 
Ook hiervoor kunnen we altijd rekenen op een 
prachtige prijzentafel, beschikbaar gesteld 
door bedrijven en particulieren.

Voor nadere informatie over de kaartavonden 
kunt u contact opnemen met:

Mw. Annette van der Kooij (klaverjassen) 
tel. 070-5110225
Mw. Bellekom (bridgedrive)
tel. 070-5113036

de hardloopclub

de wandelclub

de fietsclub

Kaartavonden
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Proficiat vanaf  Papoea’s noordkust aan de Pacific

Alle medewerkers, supporters, donateurs en sponsors van Run 
for Rio van harte gelukgewenst met het 20-jarig jubileum van de 
Wassenaarse Stichting.

Heel veel is er door u gedaan, zowel voor de kansarmen in Rio de 
Janeiro alsook  elders  ter wereld. Zelf aangenaam belast met de 
financiële zorg voor meer dan 200 kinderen in twee tehuizen te 
Sentani bij Jayapura in Indonesisch Papoea (vroeger Hollandia in 
Nederlands Nieuw Guinea), weet ik waar ik het over heb, als ik u 
bedank voor uw jarenlange inzet. Dank zij u namelijk hebben we een 

tweede paviljoen kunnen bouwen –genoemd naar Sint Bernardus- 
in het Polomo-kindertehuis voor de grotere jongens (bovenbouw 
middelbare school).  Voordien moesten deze kinderen “afzwaaien” 
omdat er voor hen geen plaats was op ons erf.
Maar al gauw bleek dat ze nergens terecht konden. Alle eventuele 
kamerverhuurders en –verhuursters namen graag meisjes in huis, 
maar durfden jongens niet aan, uit vrees dat die in het criminele 
circuit terecht zouden komen, verslaafd zouden raken aan alcohol 

of narcotica, of dat ze illegale aspiraties zouden koesteren èn uiten 

ten gunste van een onafhankelijk Papoea.

Dus besloten we om voor de bovenbouw van de middelbare school 

een eigen paviljoen te gaan bouwen. Alleen............ we beschikten nog 

niet over de financiële middelen daartoe. Via via kwam  ik in contact 

met Run for Rio, en dank zij de toen in Wassenaar gevoerde actie 
konden wij in Jayapura het paviljoen bouwen waar nu 41 jongens in de 

leeftijd van 16 tot 20 jaar zich voorbereiden op hun volwassenheid.
Dat Run for Rio nu twintig jaar bestaat is een reden tot grote 
dankbaarheid. Vanaf de rand van de Stille Zuidzee in de haven van 
Jayapura zingen we uw van harte een LANG ZAL ZE LEVEN toe, in 

de gloria, dat zeker. En dat de kinderen 
met u mee gloriëren, dat ziet u 
duidelijk op de bijgevoegde foto.

Sentani, Jayapura, 4 November 2008
Nico Dister, OFM

nieuwsbericht
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"ben jij in voor iets nieuws
 wil je echt iets bereiken in je leven
 gooi dan het roer om en maak een switch
 begin voor jezelf en wordt onafhankelijk"

"total welness begint bij WesWell.nl
 exercise your potential"

"wij maken gezonde mensen gezonder en fitter"
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•	 Run	for	Rio	is	opgericht	op	17	februari	1989

•	 de	eerste	actie	de	Marathon	van	New	York	was	op	5	november	1989

•	 het	eerste	sponsorgeld	34.800,-	gulden	bedroeg

•	 in	1992	vijftien	Run	for	Rio	wandelaars	de	finish	in	Nijmegen	haalden

•	 	Run	for	Rio	al	jarenlang	meedenkt	en	meedoet	in	het	Platform	Wassenaar	Wereldwijd,	een	

overkoepelend orgaan van alle Derde Wereld-aktiviteiten in Wassenaar

•	 	de	voorzitter	en	de	secretaris	van	de	Stichting	Run	for	Rio	al	even	lang	bestuurslid	zijn	zolang	

Run for Rio bestaat – 20 jaar –

•	 	Pater	Nico	Dister	tijdens	de	nieuwjaarsreceptie	van	Run	for	Rio	in	januari	2006	persoonlijk	

aanwezig was om een en ander over zijn werk voor de door Run for Rio gesteunde projecten in 

Sentani-Papoea (Indonesië) te vertellen

•	 	Run	for	Rio	sinds	2005	ook	een	site	www.runforrio.com heeft waarop u alle nieuwe 

ontwikkelingen en nieuwsbrieven kunt terugvinden

•	 	Run	for	Rio	in	het	voorjaar	van	2006		begonnen	is	met	het	steunen	van	de	bouw	van	ACCESS-

schooltjes in Ethiopië

•	 in	samenwerking	met	het	ScholenCollectief	Wassenaar		15	ACCESS-schooltjes	zijn	gerealiseerd

•	 	er	op	alle	Wassenaarse	basisscholen	door	Run	for	Rio	uitgebreid	voorlichting	omtrent	het	leven	

in Ethiopië is gegeven

wist u dat...



•	 	alle	scholen	met	de	groepen	1	t/m	6	bij	hun	eigen	school	in	april	2006	een	sponsorloop	hebben	

gelopen  

•	 	alle	groepen	7	en	8	van	alle	Wassenaarse	basisscholen	op	27	april	2006	bij	voetbalvereniging	

Blauw-Zwart gezamenlijk een sponsorloop hebben gelopen, waarbij de startschoten verricht 

werden door Prinses Maxima, Burgemeester van Leeuwen  en de bekende ZOOP-acteurs  Mike 

en Moes (Patrick Martens en Jon Karthaus)

•	 	er	door	deze	sponsorloop	waar	in	het	totaal	meer	dan	2300	Wassenaarse	kinderen	meededen,	

meer dan € 53.000.- opgehaald is

•	 de	Gemeente	Wassenaar	voor	deze	actie	Run	for	Rio	verraste	met	een	cheque	t.w.v.	€	1.000,-

•	 dit	bedrag	nog	eens	door	het	NCDO	met	€	50.000,-	subsidie	vermeerderd	werd

•	 	tijdens	de	nieuwjaarsreceptie	in	januari	2007	Ferry	Rijnbout	en	Lindy	van	Vliet	van	Oxfam	Novib	

een uitgebreid verslag van hun bezoek aan de door Run for Rio gebouwde schooltjes in Ethiopië 

hebben gegeven

•	 	bij	het	40-jarig	bestaan	van	de	St.Jozefschool	uit	Wassenaar	ruim	€	9.000,--	is	opgehaald,	

waarvan de helft voor Run for Rio was

•	 ook	Sint	en	Piet	Run	for	Rio	al	jarenlang	steunen

•	 het	bestuur	hoopt	nog	vele	jaren	uw	steun	te	mogen	ontvangen.

wist u dat...
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LANGSTRAAT 109 - WASSENAAR
TEL. 070-5113258



december uitgave jubileumboekje Run for Rio 20 jaar
zondag 28 december  Lichtjes in de polder bij “Kaasboerderij Den Hollander” 

i.s.m. Run for Rio te Wassenaar met allerlei leuke 
kinderactiviteiten en vele lekkere hapjes en drankjes

zondag 4 januari  Nieuwjaars- en jubileumreceptie met loterij en start van 
verkoop “Run for Rio wijnen”

vrijdag 6 februari  bridge drive bij Huize Willibrord
donderdag 19 maart klaverjasavond bij Huize Willibrord
zaterdag 6 juni Langstraatdag met allerlei activiteiten en grote tombola
zondag 20 september Jubileum fietstocht
donderdag 8 oktober klaverjasavond bij Huize Willibrord  

jubileumactiviteiten run for rio

2008

2009
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2006: Run for Rio en  “ScholenCollectief 
Wassenaar organiseren projectweken met 
als thema ‘alle kinderen naar school’.

scholencollectief wassenaar

RUN FOR RIO organiseerde in het voorjaar van 

2006, in samenwerking met het Wassenaarse 

ScholenCollectief voor alle 10 de Wassenaarse 

basisscholen een ongekend groot gezamenlijk 

project. Dit project had als thema “Alle 

kinderen 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 

sponsorloop georganiseerd op het terrein 

van  voetbalvereniging Blauw Zwart, waarbij 

Prinses Máxima het startschot gaf.
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scholencollectief wassenaar

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. 

‘Millenniumdoelstellingen’.

Run for Rio wilde daar, in samenwerking met 

het Wassenaarse ScholenCollectief en de 

Wassenaarse Gemeenschap proberen een 

steentje aan bij te dragen.

In de periode van 17 t/m 28 april werd er op alle 

10 de Wassenaarse basisscholen gewerkt aan 

het door RUN FOR RIO uitgewerkte project ‘Alle 

kinderen naar school’.

Door middel van lesprogramma’s, film- en 

diavoorstellingen werden de kinderen zich 

tijdens de projectweken bewust van het 

feit dat wij ons hier in Nederland in een 

bevoorrechte positie bevinden. 

Vrijwel iedereen heeft hier een dak boven zijn 

hoofd, iedereen heeft te eten en alle kinderen 

gaan naar school. Kinderarbeid is bij ons 

verboden, terwijl het in de 3e wereldlanden 

heel ‘gewoon’ is….

Tijdens deze projectweken was de aandacht 

vnl. op Ethiopië gevestigd; één van de armste 

landen ter wereld. Veel kinderen daar bevinden 

zich in een hachelijke situatie; ze hebben géén 

of slecht voedsel, moeten uren lopen voor 

drinkwater, hebben vaak géén onderdak en 

géén kans op onderwijs. De kinderen moeten 

vaak in hun levensonderhoud voorzien door 

hard te werken op het land of door te werken in 

de prostitutie.

Veel kinderen in Ethiopië krijgen nog geen 

onderwijs. Kinderen van het platteland vallen 

veelal buiten de boot. Bij hen in de buurt zijn 

geen schooltjes; meestal moeten ze mee 

helpen met het werk op het land en heen en 

weer lopen naar een school die kilometers 

verderop ligt en dit kost dan gewoon teveel 

(arbeids)tijd. 

Project ‘alle kinderen 
naar school’

onderwijs voor 
onderwijs
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In de afgelegen gebieden in het noorden 

van Ethiopië, waar geen regulier onderwijs 

voorhanden is, is er daarom grote behoefte 

aan de bouw van zgn. ACCESS-schooltjes 

(ACCESS staat voor Appropriate Cost Effective 

Centers for Education). Dit zijn schooltjes, die 

bestaan uit kleine gebouwen met maximaal 

drie ‘lokalen’, die tussen verschillende dorpen 

in worden neergezet. Het doel hiervan is om de 

afstand tussen woning en school te verkleinen. 

Er wordt lesgegeven door mensen uit de regio 

in de leeftijd tussen 20 en 25 jaar, die hun 

middelbare school niet hebben afgemaakt. 

Wel krijgen deze school drop-outs een korte 

training om les te kunnen geven in een aantal 

basisvakken als taal, rekenen, biologie en 

Engels.

Het kunnen volgen van onderwijs heeft niet 

alleen een positief effect op het leven van het 

kind zelf; het heeft een positief effect op de 

hele leefomgeving van het kind. Door onder 

andere het geven van lessen in hygiëne en 

seksuele voorlichting op de schooltjes, zie je 

in de gebieden waar kinderen wél naar school 

gaan, direct het percentage aids-patiënten en 

het sterftecijfer dalen!

De geweldige opbrengst van deze actie 

bedroeg € 53.000,- Een bedrag dat veel hoger 

was dan de € 25.000,- waarop het bestuur van 

de Stichting Run for Rio gehoopt had……

Run for Rio had voor het te verwachten bedrag 

van € 25.000,- een verdubbeling aangevraagd 

bij het NCDO (Nationale Commissie van 

Duurzame Ontwikkelingssamenwerking). 

Deze subsidie was door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken inmiddels goedgekeurd. 

Concreet betekende dat, dat Run for Rio met 

het ingezamelde geld, de subsidie ter hoogte 

van € 25.000,- en de nog te verwachten 

inkomsten uit acties als kaartavonden en 

loterijen 10 schooltjes in Ethiopië zou kunnen 

gaan bouwen, leerkrachten zou kunnen 

gaan opleiden, schoolmaterialen zou kunnen 

gaan aanschaffen en de salarissen van de 

leerkrachten voor de eerste 3 jaar zou kunnen 

betalen.

scholencollectief wassenaar

opbrengst
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Omdat de Wassenaarse schoolkinderen 

zo enorm hun best hebben gedaan om 

zoveel mogelijk sponsors te vinden en de 

Wassenaarse bevolking dit initiatief ook 

massaal gesteund heeft, bleek de opbrengst 

niet alleen ruim twee maal zo hoog te zijn, 

maar kon Run for Rio ook sponsors vinden die 

het mogelijk maakten om een speciale krant 

aan deze actie te wijden. 

Door sponsoring en medewerking van 

Drukkerij Verhagen, de Rabobank en Oxfam 

Novib hebben alle Wassenaarse huishoudens 

in juni 2006 tezamen met “De Wassenaarder” 

de “Gemeenschappelijke Schoolkrant 

Wassenaarse Basisscholen” kunnen 

ontvangen. In deze krant deden kinderen 

verslag van de op hun eigen school gehouden 

projectweken en heeft iedereen zich een 

beeld kunnen vormen van wat er allemaal op 

de scholen gedaan is. Tevens heeft men zich 

kunnen verdiepen in de ACCESS-schooltjes in 

Ethiopië; hun opzet en hun doel.

Omdat de kinderen in het totaal € 53.000,- bij 

elkaar hebben gelopen, heeft Run for Rio 

aansluitend besloten om de aanvraag voor de 

KPA-subsidie bij het NCDO ook te verhogen 

naar dit bedrag. Deze aanvraag is door het 

NCDO goedgekeurd en Run for Rio heeft 

hierdoor in samenwerking met de Oxfam 

Novib en haar twee partnerorganisaties in 

Ethiopië, de ASE (Agri Service Ethiopia ) en de 

ERSHA (Ethiopian Rural Self Help Association 

) in plaats van 10 schooltjes 15 schooltjes 

in Ethiopië kunnen bouwen en de  eerst 

gebouwde schooltjes kunnen uitbreiden. 

Een geweldig resultaat van een 
geweldige actie!

aanvraag 
subsidiebedrag van
e 53.000,-

scholencollectief wassenaar
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Ramen

Deuren

Serre

Dakkapel

Schuifpui

Carport

Luifel

Garagedeuren

Schuif- en

vouwsystemen

Veranda

v. Noort & Pracht BV
Oostdorperweg 18
2242 NK Wassenaar
Tel. 070 511 19 68 



The many faces
of MaXXus

Solide Specialist
• (IP)Communicatie Oplossingen
•	 Mobiele	datacommunicatie
• Thuiswerkoplossingen
•	 Integrated	solutions

Gecertificeerd
partner
• Siemens
•	 Mitel
•	 Televantage
•	 3COM
•	 Microsoft

Betrouwbare
compagnon
•  Ruim 40 

gemotiveerde	en
	 ervaren	werkkrachten
•	 	Volledig	

onafhankelijk
•	 	Vaste	prijzen	voor	

installatie
• Geen nacalculatie

Flexibele serviceverlener
•	 Eigen	gecertificeerde	technici
•	 Snelle	responsetijden
•	 24	uur	per	dag,	7	dagen	per	week
• One-stop en On-line shopping

Toekomstgerichte adviseur
• Groeit met uw organisatie mee
•	 Tussentijdse	rapportage
•	 Professionele	dienstverlening
•	 Persoonlijke	benadering

Wilt u meer informatie?
MaXXus	Communications
t 070 307 66 00
w www.maxxus.nl

ZO VEELZIJDIG KAN EEN BUSINESS PARTNER ZIJN



LOTOS
Prachtige 18 karaat geel-, 
wit- of roodgouden monturen, 
volledig met de hand gemaakt.  
Voor diegene die écht iets moois 
en exclusiefs wil...

     


