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Run for Rio loopt 
rondje IJsselmeer
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In het hemelvaartsweekend van 
2017 rennen de hardlopers van 
Run for Rio in estafette rond het 
IJsselmeer. De start is gepland op 
donderdag 25 mei om 08.00 uur, 
de aankomst na 360 km’s wordt 
verwacht op vrijdag 26 mei rond 
20.00 uur. 

Run for Rio zoekt voor iedere km een 
sponsor van 20 euro. En iedere bijdrage 
van 20 euro wordt verdriedubbeld 
door anonieme weldoeners. De 
gehele opbrengst is bestemd voor 
de realisatie van een nieuw gebouw 
met bibliotheek, studieruimte, 
lerarenkamer en entree bij de Dinka 
School in Arusha in Tanzania. Meer 

informatie over dit project kunt u lezen 
op pagina 2 van deze nieuwsbrief. 
Achter de schermen wordt hard 
gewerkt deze unieke loop glans te 
geven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van Run for Rio presenteren wij u alles 
rond deze unieke actie. 

De route
In 1932 werd de afsluitdijk voltooid. 
Hiermee werd de Zuiderzee gesplitst 
in Waddenzee en IJsselmeer. In 1942 
werd de Noordoostpolder drooggelegd 
en in een aantal stappen ontstond 
de huidige Flevopolder in 1968. De 
hardlopers volgen de route rond het 
oorspronkelijke IJsselmeer. De start 
is in Muiden, waarna we noordelijk 

langs Amsterdam lopen. Dan volgen 
vele dijken langs Durgerdam, Uitdam, 
Monnickendam, Volendam, Hoorn, 
Enkhuizen en Medemblik. Na de 
afsluitdijk lopen we door de stadjes 
Workum, Hindeloopen en Stavoren van 
de wereldberoemde Elfstedentocht. 
Vanaf Lemmer volgen we delen van 
het Zuiderzeepad; we lopen door 
de stadjes Blokzijl, Vollenhove en 
Genemuiden. Vanaf Kampen lopen 
we een deel over de meer dan 100 
jaar oude Zuiderzeestraatweg, langs 
bekende plaatsen als Elburg en 
Harderwijk. We volgen het huidige 
Veluwemeer, passeren Spakenburg en 
Huizen en eindigen in Muiden.

In memoriam Menno Gijssen 
Ons oud-bestuurslid Menno Gijsen is op 27 augustus in 
de leeftijd van 94 jaar overleden. Op een zeer waardige 
wijze is in de parochiekerk  ‘Sint Willibrordus’ van Menno 
afscheid genomen. Met een “so long kerel” hebben we 
gezwaainaar een markant, eigenzinnig en charmant mens. 

Op geheel eigen wijze heeft Menno vele straatkinderen 
gesteund. Hij was regelmatig te vinden in Brazilië bij 
zijn broer Frans (Mariano) Gijsen. Daarnaast is Menno 
oprichter van de zeilschool ’t Vossenhol in Warmond.

Run for Rio ondersteunt nieuw project DINKA
Kimberly en Eriq hebben Run for Rio gevraagd te 
ondersteunen bij het plaatsen van een nieuw gebouw 
op het terrein van de Dinka school. Dit gebouw 
behoort bij het oorspronkelijke plan, maar er was nog 
nooit geld om het realiseren. Omdat de Dinka school 
zich zo goed ontwikkelt, heeft het bestuur van Run for 
Rio ja gezegd. Komend jaar gaan we acties voeren om 
het gebouw met entree, bibliotheek, studieruimte 
voor de kinderen en lerarenruimte te financieren.
Lees verder op pagina 2
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Op deze foto staan een aantal oudere 
leerlingen van de Dinka School. Op 
1 januari 2017 begint het nieuwe 
leerjaar en zitten de oudste kinderen in 
groep 6. Een jaar later zitten zij in groep 
7, dat is in Tanzania het laatste jaar 
van de basisschool. Op dat moment 
zijn alle klaslokalen van de school 
bezet. De twee lege klaslokalen worden 
nu nog gebruikt voor bibliotheek en 
lerarenruimte.

Op de plek van deze foto komt het nieuwe gebouw te staan Op deze ziet u de kinderen van de Dinka School die hier de 

bezoekers ontvangen. Ook stoppen hier dagelijks de busjes met 

de betalende schoolkinderen uit Arusha. Op deze plek komt het 

nieuwe gebouw. 

Hier ziet u het sportveld wat Run for Rio heeft gefinancierd 
uit de opbrengsten van de acties tijdens haar 25-jarig 
jubileumjaar. Dit sportveld ligt straks mooi beschut tussen 
het nieuwe gebouw, het schoolgebouw en het gebouw met 
de keuken, waar de kinderen eten en activiteiten doen. Ook de leerkrachten rijden mee met de busjes vanuit Arusha. 

Run for Rio ondersteunt 
nieuw project DINKA
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In augustus ontvingen wij bericht van pater Nico 
Dister uit Indonesië. Hij schreef ons het volgende:
“Al vele jaren is kindertehuis Hawai voorzien van een 
ziekenboeg, bestemd voor de eigen kinderen. Dit zijn 
jongens en meisjes in de leeftijd van kleuter- en basisschool, 
plus alleen meisjes van middelbare schoolleeftijd. Maar op 
29 mei 2016 is de status van deze ziekenboeg opgekrikt 
tot een van regeringszijde erkend gezondheidscentrum 
voor de naaste en wijde omgeving: kliniek Robertus. 
Goed nieuws kwam er ook uit ons Padua College oftewel 
Antonius College. Alle leerlingen zijn geslaagd. Voor het 
nieuwe schooljaar hebben we 60 leerlingen aangenomen.
In het jongensinternaat wonen 75 kinderen en in het 
meisjesinternaat 42. De overige leerlingen van het college 
hebben hun stekje in de twee kindertehuizen Hawai 
(meisjes) en Polomo (jongens). Het verschil tussen een 
internaat (hier Asrama geheten) en een kindertehuis 
(hier Panti asuhan) is dat de ouders van de bewoners/
bewoonsters van een asramaschool schoolgeld betalen, 
terwijl degenen die het kind aangemeld hebben voor het 
panti asuhan niet over voldoende middelen beschikken om 
te kunnen betalen, noch voor het levensonderhoud, noch 
voor het onderwijs.”  
Verder zegt pater Nico Dister ons dank voor alle 
belangstelling en financiele, morele en spirituele steun.

De kinderen in Tanzania gaan erg graag naar school. Zij doen daar enorm hun best.
Ze beseffen al op jonge leeftijd dat school hen hoop en kansen biedt op een betere toekomst.
 

Bericht van Nico Dister uit Indonesië

Extra bijdrage Dinka
Eind september mocht Run for Rio een geweldig 
bedrag ontvangen van een mooie en heel spontane 
actie. Jerry en Johnson, leerling en oud-leerling van de 
St.Jozefschool, hadden in de afgelopen weken steeds 
wat geld in een apart potje gedaan. Uiteindelijk bleek 
dit een bedrag van € 59,60 te zijn!! Een mooie bijdrage 
voor de kinderen van de Dinka School in Tanzania. Vanuit 
het bestuur heel veel dank voor deze fantastische actie!



Activiteiten-contactpersonen
Fietsen:  Mw.B.Bellekom,  tel. 070-5113036
Hardlopen:  Leo Bellekom,  tel. 070-5179302
Wandelen:  Suzanne Onderwater,  tel. 06-40906093
Klaverjassen:  Annette v.d.Kooij,  tel. 070-5110225
 
Hardlopen
Datum: Loop: Afstanden in km:
27-11-2016 Lisse 5 – 10 – 15 
11-12-2016 Rotterdam 15
08-01-2017 Leiden 5 – 10 – 15 
Informatie over het hardlopen en het verzamelen kunt u verkrijgen
bij: Leo Bellekom, telefoon 070-5179302.
 
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 ongeveer 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 Suzanne 
Onderwater, tel. 06-40906093. Betrokkenheid bij het werk van Run 
for Rio kan op deze wijze via gezonde activiteiten verhoogd worden.
 
Website 
Voor een overzicht van alle activiteiten kunt u ook onze website
bezoeken: www.runforrio.com. Daar vindt u het laatste nieuws over
projecten en acties.
 
De Redactie
Mail uw redactionele bijdrage naar: info@graphicsquare.nl.
Uiterlijke inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief: 01-12-2016

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 ( Periodieke ) Giften aan Run for Rio, fiscaal
aftrekbaar.
Om de door Run for Rio gekozen toekomstige projecten financieel
goed te kunnen begeleiden kan uw 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 (telefoon 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.
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