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Er is veel bereikt…
Op 17 februari 2014 bestond Run for Rio precies 25 
jaar. In het jaar daar aan voorafgaand zijn vele acties 
gehouden. Alle opbrengsten uit die acties waren 
bestemd voor de Dinka school in Arusha in Tanzania. 
In 2014 hebben we kunnen ervaren dat het geld goed 
wordt besteed. De Dinka school telt inmiddels 3 klassen 
en groeit gestaag door. Ook worden er met regelmaat 
leuke sportactiviteiten gehouden. Op pagina 2 en 3 van 
deze nieuwsbrief kunt u daar mooie foto’s van zien. Maar 
in die 25 jaar heeft Run for Rio niet alleen in Tanzania, 
maar ook in Brazilië, Indonesië, Kenia en Ethiopië veel 
gerealiseerd voor de kansarme jeugd ter plaatse. Zo 
heeft Run for Rio in haar jubileumjaar ook 10.000 euro 
overgemaakt aan de Stichting Papua van pater Nico 
Dister. Dit voor de bouw en inrichting van klaslokalen 
van het Antonius College in Papoea Nieuw Guinea.

...maar uiteraard gaan we door
Hoe we verder gaan, bespreken we graag met u tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van Run for Rio op 11 januari 
2015. U bent allen van harte welkom om 15.00 uur in 
de St. Jozefschool aan de Thorbeckestraat 37, 2241 
KR Wassenaar. Al 25 jaar lang ondersteunt Run for Rio 
projecten voor kansarme kinderen, mits het geld goed 
wordt geïnvesteerd en er een betrouwbaar contact 
ter plaatse is. Uiteraard blijven we onze bestaande 
contacten ondersteunen, maar onze harten zijn groot 
genoeg om ook nieuwe initiatieven te ondersteunen.  
Het bestuur van Run for Rio heeft leuke plannen voor 
2015 en wil die met u allen delen. En dan luisteren we 
uiteraard ook graag naar uw mening. Velen weten meer 
dan enkelen.
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‘Dromen, denken, doen, durven en doorzetten’ zo 
startten Kimberly en Eriq een aantal jaren geleden 
hun project. Inmiddels draait de school en bieden 
zij kinderen uit de omgeving van Arusha, Tanzania 
een ‘leven met meer kansen’.  Hoe dat er uit ziet, 
kunt u op deze pagina’s zien.
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Activiteiten-contactpersonen
Fietsen: Mw.B.Bellekom, tel.070-5113036
Hardlopen: Leo Bellekom, tel.070-5179302
Wandelen: Anne v.d.Zalm, tel.070-5112284
Klaverjassen: Annette v.d.Kooij, tel.070-5110225

Klaverjassen
Donderdag 19 maart 2015 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 19.30 uur. Informatie en 
aanmelden kan bij Annette v.d.Kooij. De klaverjasavond in oktober 
2014 gaf een nieuw record met 14 tafels; lukt dit ook deze keer? 
Gezien de enorme animo van de laatste avonden is het belangrijk 
tijdig aanwezig te zijn (en op tijd in te schrijven).

Hardlopen
Datum: Loop: Afstanden in km:
04-01-2015 Leiden 5 – 10 – 15
25-01-2015 Uithoorn 5 – 10 – 16,1
01-03-2015 Leiden (LRRC-de Vliet) 5 – 10 – 15
08-03-2015 Den Haag(CPC) 5 – 10 – 21
15-03-2015 Voorschoten 5 – 10 – 16,1
29-03-2015 Roelofarendsveen 5 – 10 – 21
12-04-2015 Rotterdam 10 – 42
26-04-2015 Noordwijkerhout 5 – 10 – 21
17-05-2015 Leiden 5 – 10 – 21 – 42

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. 

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 
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.

Nieuwjaarsreceptie Run for Rio
Zondag 11 januari zal er een nieuwjaarsreceptie worden gehouden in 
de St.Jozefschool, Thorbeckestraat 37 te Wassenaar. Iedereen die Run 
for Rio een warm hart toedraagt, is welkom vanaf 15.00 uur. Tijdens 
deze bijeenkomst zal ook een loterij met mooie prijzen worden 
gehouden.

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: 08-03-2015

Uw steun blijft nodig!
Onze projecten kunt u financieel steunen. Geldelijk kunt u bijdragen 
door giften, donaties, nalatenschap of schenking op INGBank 
NL21INGB0000193157 of Rabobank NL57RABO00368010724 t.n.v. 
Stichting Run for Rio te Wassenaar.

Bereik meer met minder geld door schenking
Bij een schenking is uw bijdrage onder bepaalde voorwaarden 
aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Van elke euro die u ons 
schenkt, ontvangt u dan maximaal de helft terug van de fiscus. 
Schenken is zo voordeliger dan maandelijks een bedrag doneren. U 
doet zo meer met minder geld. Schenken kan eenvoudig. U bepaalt 
de hoogte van het bedrag dat u jaarlijks gedurende minimaal vijf 
jaar wilt schenken. Via Run for Rio vult u een volmacht in en wij 
zorgen voor de benodigde notariële akte. Het afgesproken bedrag 
wordt in vastgestelde termijnen via automatische incasso geïnd. Het 
jaarlijkse bedrag is op deze manier volledig, zonder drempelbedrag, 
aftrekbaar van de belasting. Als u meer wilt weten over schenking 
of een schenking wil gaan doen, neemt u dan contact op met onze 
penningmeester dhr. Leo v.d. Kooij, tel. 070-5141602.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:  
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