
Run for Rio en Kizazi Chetu
Begin 2010 klopten Kimberly Zandvliet en Eriq Pownall aan de deur van Run for Rio. Zij vertelden van hun droom om 

in Arusha in Tanzania een school en een opvanghuis voor weeskinderen te bouwen. In een aantal maanden werden 

de plannen gesmeed. Eriq en Kimberly vertrokken naar Tanzania. Daar werd de Stichting Kizazi Chetu opgericht. 

Deze Stichting heeft 11 bestuursleden, waaronder Kimberly, Eriq en de hoofdmeester van de school. Kizazi Chetu 

wordt eigenaar van de school en het opvanghuis voor weeskinderen. Tevens is Kizazi Chetu verantwoordelijk voor 

de exploitatie van de school en het weeshuis.

Wilde Ganzen en NCDO
Run for Rio legde contact met de NCDO en met Wilde Ganzen.

Aanvragen werden ingediend en in oktober 2010 kwam er een 

toezegging van de NCDO voor een subsidie van € 50.000. Kort 

daarna liet Wilde Ganzen weten een subsidie te geven van                

€ 40.000. Om de subsidie te krijgen moet Run for Rio € 77.000 bij 

elkaar brengen.

Scholencollectief Wassenaar

In november 2010 bezochten John Schrader van Run for 

Rio en Kimberly Zandvliet een overleg van het Wassenaars 

Scholencollectief, waaraan alle directeuren van de Wassenaarse 

basisscholen deelnemen. De plannen werden uitgelegd en een 

ieder was enthousiast om een gezamenlijke actie te organiseren. 

Omdat de sponsorlopen van 2006 een groot succes waren, werd 

besloten om een gelijksoortige actie te gaan opzetten. Henri de 

waard, voorzitter van het Scholencollectief, zocht contact met 

de directies van het Adelbert College en het Rijnlands Lyceum. 

De brugklassers van beide scholen gingen ook meedoen. Meer 

dan 2500 kinderen in Wassenaar zetten zich in voor kinderen in 

Arusha, die zo graag naar school willen.
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Werkgroep Dinka Kids School

Om de € 77.000 bij elkaar te krijgen, ging een werkgroep bestaande uit Kimberly Zandvliet, Ingrid Bellekom, Renske 

van Dissel, Eriq Pownall, Rick Tolido, John Schrader en Leo Bellekom diverse activiteiten organiseren. De vele taken 

werden verdeeld. Op alle scholen werd in alle klassen voorlichting gegeven aan de kinderen. Iedere school kreeg zijn 

specifieke Tanzaniaanse sfeer. Overal werd gedanst en gezongen en het liedje “Jambo Tanzania” was overal te horen. 

Alle scholen organiseerden voor de groepen 1 t/m 6 een sponsorloop bij de eigen school. Als afsluiting van dit mooie 

project liepen ruim 1000 kinderen op 7 april hun rondjes op de velden van Blauw Zwart.

Unieke samenwerking 

Het scholencollectief Wassenaar, Wilde Ganzen, NCDO en Run for Rio zetten zich tezamen in om de droom van 

Kimberly en Eriq waar te maken. Vele kinderen in Wassenaar hebben zich ingezet om de kinderen in Arusha naar 

school te kunnen laten gaan. We hebben echter nog een laatste € 10.000 nodig om te kunnen starten met fase 1 van 

de bouw van de Dinka Kids school. Run for Rio organiseert nog een enkele actie, maar heeft ook uw hulp nodig. Wilt u 

helpen bij de bouw van de Dinka Kids School, maak dan uw bijdrage over op banknr 368010724 t.n.v. Run for 

Rio te Wassenaar. Uw bijdrage wordt meer dan verdubbeld door de NCDO en Wilde Ganzen. 

Ruim 50 vrijwilligers van Run for Rio zijn al vroeg 

uit de veren om de sponsorloop op 7 april bij Blauw 

Zwart voor te bereiden

Waar laten we nu 1000 fietsen ?? De warming up start om 10.00 uur Rick Hoogendorp, ambassadeur van 

ADO Den Haag,en Henri de Waard, directeur 

van het Scholencollectief Wassenaar, 

verrichten het startschot van de eerste ronde

Burgemeester Hoekema overhandigt een cheque 

van e 1000 waarna jonge fans hem om een 

handtekening komen vragen

Maar liefst 15 leerlingen van 5 VWO van het 

Rijnlands Lyceum hebben zich fantastisch ingezet

“kinderen uit Arusha 

wachten geduldig op 

de bouw van hun Dinka 

Kids School”

Kimberly en Eriq, de initiatiefnemers van de 

Dinka Kids School, heten alle kinderen welkom

Leo Bellekom heet André van Herk, voorzitter van 

Blauw-Zwart en Ambassadeur van Dinka Kids, welkom

de warming up start om 10.00 uur

Klaar voor de start ....



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
Op vrijdag 4 februari 2011 organiseerde Run for Rio voor de twaalf-
de  keer in successie haar jaarlijkse bridge-drive. Ook dit jaar stelde 
Huize Willibrord in de Poortlaan haar zaal weer gratis ter beschikking. 
De opbrengst ( e 1100) komt geheel ten goede aan het straatkinderen-
project in Arusha, Tanzania.

Donderdag 17 maart 2011 was er een klaverjasavond. Ook deze 
avond werd gehouden in Huize Willibrord. De klaverjasavond heeft 
een bedrag van ruim e 475 opgeleverd. Voorwaar een mooi bedrag, 
waarvoor wij alle kaarters nogmaals willen bedanken.
  
Hardlopen
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 we-
gen 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. Ook aan de koffie of thee wordt natuurlijk gedacht.
 
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. Het sa-
men 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.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag  23 januari was er een informele (nieuwjaars)bijeenkomst in 
de St.Jozefschool, Thorbeckestraat te Wassenaar. Het was een gezel-
lig samenzijn met een terugkoppeling van het project in Kenia en een 
presentatie over het nieuwe project van de Dinka Kids School; de lote-
rij gaf een opbrengst van ruim e 700.

Mooie, fantastische bijdrage 
De familie N. te Wassenaar gaf een schitterend bedrag van e 1022,50; 
zij gaven bij gelegenheid van hun trouwdag een feest. De genodigden 
werd gevraagd om als cadeau een envelop met inhoud te geven, voor 
de stichting Run for Rio.  Hierbij nogmaals dank en de felicitaties!

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 volgende nieuwsbrief:  1 september 2011.

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 ma-
nieren ondersteunen en wel door giften, donaties, nalatenschap en 
schenking (w.o. periodiek schenken). U bepaalt een bedrag dat u jaar-
lijks aan Run for Rio wilt 
schenken. Dit bedrag 
schenkt u voor mini-
maal 5 jaar en u legt die 
schenkingswens bij de 
notaris (via Run for Rio 
gratis) vast. Uw jaarlijks 
bedrag is dan geheel fis-
caal aftrekbaar, zonder 
hinder van de “normale 
giftendrempel”. Inlich-
tingen telefonisch te 
verkrijgen bij onze pen-
ningmeester, telefoon 
070-5141602.

‘Uw verhuizing in vertrouwde handen!’

T. 070 511 92 62
www.lagerberg.nl

Wij adviseren u graag op gebied
van “Unified Communications”

en “Het Nieuwe Werken” 

Meer informatie?
Neem contact op via 
telefoonnummer
070-307 66 66
of bezoek onze website
www.maxxus.nl

Unified
Communications

Exxtended
Solutions

Mobile
Solutions
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