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Run for Rio loopt
Elfstedentocht
Stempelen in de 11 Friese steden
Op vrijdag 12 juni 2015 om 19.10 uur vertrekken 13 
lopers van Run for Rio uit Leeuwarden. Zij nemen deel 
aan een estafette hardloopwedstrijd langs de route 
van de Elfstedentocht. Op zaterdag 13 juni rond 16.00 
uur, na een tocht van 210 km, verwachten de 13 lopers 
weer terug te zijn in Leeuwarden. Iedere loper wordt 
onderweg begeleid door twee andere lopers op de fiets. 
De overige 9 lopers gaan met de volgauto naar een 
volgend wisselpunt. Het team van Run for Rio is zelf 
verantwoordelijk om de route op de juiste wijze te lopen 
en de benodigde stempelposten onderweg aan te doen.  

Ophalen van het vredesvuur
Als training voor het volbrengen van de estafette 
Elfstedentocht hebben de lopers van Run for Rio samen 
met een aantal lopers van het Wassenaarse Triteam in de 
nacht van 5 mei het vredesvuur gehaald in Wageningen. 
In tweetallen werd in een estafettevorm een prachtige 
route gelopen van Wageningen naar Wassenaar. 
Daar werd de fakkel op het Plein overhandigd aan 
de burgemeester, die er vervolgens het Wassenaarse 
vredesvuur mee aanstak.

Uw bijdrage wordt verdubbeld
De 13 hardlopers hebben zich ten doel gesteld om 210 
km x 10 euro binnen te halen. Dat doen we particulier 
bij familie en vrienden, maar ook bij het bedrijfsleven. 
Belangstellenden mogen weten dat iedere euro die 
we met deze hardloopactie binnenhalen voor Macheo 
verdubbeld wordt door een particulier initiatief van 
een anonieme weldoener. Zo’n kans mag u gewoon niet 
voorbij laten gaan. Gewoon even € 10,= overmaken 
naar INGbank NL21INGB0000193157 of Rabobank 
NL57RABO0368010724 t.n.v. Stichting Run for Rio 
te Wassenaar. Voor meer informatie even bellen of 
whatsappen met Leo Bellekom, 06-43265500.

Waar lopen we nu zo hard voor
Het bestuur van de Stichting Run for Rio heeft een nieuw 
project uitgezocht om te ondersteunen. Het gaat om 
kinderen uit de sloppenwijken van Thika, gelegen op 40 km 
van Nairobi in Kenia. De Stichting Macheo houdt zich bezig 
met deze kinderen. 
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Sponsorloop Run for Rio en 
Jozefschool op vrijdag 24 april 
groot succes

Vrijdag 24 april was het zover. Na wekenlang sponsors 
te hebben gezocht, gingen alle kinderen van de 
St.Jozefschool proberen zoveel mogelijk rondjes te 
lopen om de school. En dat o.a. voor het ondersteunen 
van de stichting Macheo in Kenia. De St.Jozefschool 
heeft geholpen met de aanschaf van schoolbankjes 
en toiletten, die hard nodig waren. Nu zitten heel veel 

kinderen nog op de grond en hebben ze bij de school 
slechts 1 toilet. Het werd een schitterende dag en veel 
kinderen hadden veel meer rondjes gelopen dan ze 
vooraf hadden gedacht. De verwachte opbrengst is ruim 
e6000, waarvan de helft voor Run for Rio is.

Op de pagina rechts een impressie van de sponsorloop.
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Stichting Macheo, Kenia
Stichting Macheo wordt geleid door de Nederlander 
Marnix Huis in ’t Veld. Na zijn aankomst in Kenia in 2005 
is Marnix gestart met een huis voor weeskinderen. Nu 
10 jaar later is de Stichting Macheo flink gegroeid. Naast 
het kindertehuis zijn diverse programma’s gestart op 
het gebied van gezinsondersteuning, medische hulp, 
jonge tienermoeders en onderwijsprogramma’s. Run for 
Rio wil met de door haar verworven gelden in 2015 het 
onderwijsprogramma en het project voor tienermoeders 
ondersteunen. Meer informatie over Macheo is te vinden 
op www.macheo.org

Nieuwsbericht

Twee bestuursleden Run for Rio benoemd
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op 24 april 2015 vond er voor twee van onze bestuursleden 
een verrassende gebeurtenis plaats. Tijdens de St. Jozefschool-
sponsorloop werden onze voorzitter Leo Bellekom en secretaris 
John Schrader “ontvoerd” per taxi, welke richting Raadhuis De 
Paauw vertrok. De echtgenotes stapten ook in en zorgden voor 
een “passend” colbertje voor beiden. In het Raadhuis aangekomen 
werden beiden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor 
hun jarenlange verdiensten in vrijwilligerswerk, waaronder Run for 
Rio, Spelenderwijs, Poldercross, Sportjeugdkampen en Kerkenwerk 
in het kader van Jeugd.  Wij zijn trots op jullie!

De medebestuursleden en onze achterban. Op de foto v.l.n.r. :  Leo Bellekom en John Schrader.  



Activiteiten-contactpersonen
Fietsen & bridge:  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

Bridgedrive & Klaverjassen
Op zondag 15 maart 2015 organiseerde Run for Rio voor de 
vijftiende keer in successie haar jaarlijkse bridgedrive. De opbrengst 
à e750 kwam geheel ten goede aan het nieuwe project in Kenia. Op 
donderdag 19 maart 2015 was er de klaverjasavond. Hier waren 11 
tafels en was de opbrengst e550. Donderdag 8 oktober 2015 is er 
(onder voorbehoud) wederom een klaverjasavond. Ook deze avond 
wordt gehouden in Huize Willibrord. De zaal is om 19.00u. open en 
de aanvang is om 19.30u. Info en aanmelden kan bij Annette v.d.Kooij.

Hardlopen
Datum: Loop: Afstanden in km:
12-13 juni 2015 Elfstedenloop (estafette) 210
Informatie over het hardlopen en het verzamelen kunt u verkrijgen 
bij: Leo Bellekom, telefoon 070-5179302 of 06-43265500

Fietsen
Al vele jaren wordt er door een enthousiaste groep op de tweede 
zondag van de maand een fietstocht gereden. We verzamelen rond 
9.30 bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis en drinken een 
kopje koffie. Daarna wordt er een fietstocht gereden van ongeveer 
30 km. Onderweg houden we meestal een pauze om ergens wat te 
gebruiken. Rond 13.30 uur zijn we dan weer terug en wordt afgesloten 
met een hapje en een drankje op het startadres. De fietsgroep beheert 
gezamenlijk een spaarpot met gelden ten bate van de Run for Rio 
projecten. Heeft u zin om een keertje mee te fietsen? Belt u dan met 
mw. B. Bellekom, tel. 070-5113036.

Wandelen
Run for Rio heeft al ruim twintig jaar een wandelclub. Elke derde 
zondag van de maand wordt er door een groep enthousiaste lopers 
gewandeld. We vertrekken om 8.00 uur ’s morgens vanaf het adres 
van telkens een andere deelnemer. We lopen dan ± 20 km. Onderweg 
wordt gepauzeerd en gezellig samen koffie gedronken. Bij terugkomst 
rond 12.30 uur lunchen we met elkaar op het startadres. Wilt u een 
keer meelopen? Neem dan contact op met Anne van der Zalm, tel. 
070-5112284. Betrokkenheid bij het werk van Run for Rio kan op 
deze wijze via gezonde activiteiten verhoogd worden.

Website 
Voor een overzicht en het laatste nieuws over projecten en acties 
kunt u onze website bezoeken: www.runforrio.com

De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief: 15.09.2015

Mooie gift 
Begin april kwam een mooie Paasgift van e250 binnen voor het 
nieuwe doel van Run for Rio; hier kunnen in Kenia verschillende 
schoolbanken voor de schooltjes mee worden aangeschaft!

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.

Uw Giften aan Run for Rio, fiscaal aftrekbaar
Om de door Run for Rio gekozen toekomstige projecten financieel goed 
te kunnen begeleiden kan uw (periodieke) financiële ondersteuning 
niet gemist worden. Ook de fiscus kan hierbij een handje helpen. Er 
is per 1 januari 2014 een Actuele situatie rond Periodieke Giften of 
Schenkingen ontstaan. Per 1 januari 2014 kunt u een Periodieke Gift 
of Schenking op 2 manieren vastleggen, namelijk :
• bij de notaris ( niet meer beslist noodzakelijk ) of
•   in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of 

vereniging.
In het geval van de Stichting Run for Rio geeft/schenkt u aan een 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) - erkende instelling. 
Sinds 1 januari 2014 kunt u van de site van de Belastingdienst de 
zogenaamde formulieren “Periodieke gift in geld” downloaden. Voor 
de goede orde vermelden wij dat het voor een juiste procedure om 2 
formulieren gaat :
• Overeenkomst periodieke gift in geld (exemplaar voor de schenker)
• Overeenkomst periodieke gift in geld (exemplaar voor de ontvanger)
Beide formulieren kunt u in uw computer grotendeels al invullen en 
vervolgens ten behoeve van te plaatsen handtekeningen uitprinten. 
De periodieke gift in geld is jaarlijks 5 jaar lang geheel fiscaal 
aftrekbaar, zonder hinder van de “normale giftendrempel”. Tot slot 
kunt u ons ook nog op andere manieren geldelijk ondersteunen en wel 
door (losse) giften, donaties en eventueel nalatenschap. In de gevallen 
van (losse) giften en donaties heeft uw ondersteuning te maken met 
een “giftendrempel”, afhankelijk van uw inkomen. Inlichtingen over 
dit alles kunt u telefonisch verkrijgen bij onze penningmeester (tel. 
070-5141602) of nazien op de site van de Belastingdienst. In geval 
u onze penningmeester benadert kan hij u (tevens) bovengenoemde 
formulieren “Periodieke gift in geld” eventueel ter hand stellen.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:  
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Langstraat33.nl
4 Winkels onder 1 dak

in het gezellige centrum
van Wassenaar


