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Run for Rio heeft dit jaar een initiatief omarmd voor 
ondersteuning aan de Victory Primary School in Oeganda. 
De initiatiefneemster, Anita Bellekom, stelt zichzelf en het    
project hieronder aan u voor.

De Victory Primary School is een basisschool in Kampala, de 
hoofdstad van Oeganda. Op deze school zitten boarding kinderen, 
kinderen uit de wijk en straatkinderen. De straatkinderen wonen 
op de terrein van de school. Hilton Achilla, een man met een hart 
van goud, is tien jaar geleden met de school gestart. Hij is toen 
ook begonnen om straatkinderen van de straat te halen en ze een 
nieuw thuis te geven. Dit begon met één kind (die dit jaar haar 
middelbare school gaat afronden!) en is inmiddels gegroeid naar 57 
straatkinderen. 

Vorig jaar ben ik, Anita Bellekom, naar Oeganda geweest om drie 
maanden vrijwilligerswerk op dit schooltje te doen. Het was toen 
vakantie, we hebben deze drie maanden alleen maar leuke dingen 
gedaan. Spelletjes, activiteiten, knutselen en computerles. De 
straatkinderen waren uiteraard aanwezig en alle kinderen uit 
de wijk waren ook welkom. Elke dag gemiddeld zo’n 40 kinderen 
die actief met ons meededen. Peuters van 3 jaar tot kinderen van 
18 jaar, ze deden allemaal mee. Wat een feest was het elke dag! 
Afgelopen oktober ben ik samen met Laura Hermans terug geweest 
naar Oeganda, voor bijna een maand. Wat een warm welkom was 
dit, en wat zijn de mensen en kinderen daar blij. Hier krijg je energie 
van, zoveel liefde en blijdschap, wat is dit genieten! 

Ik vond dat ik wat moest doen voor de Victory Primary School. Ik  
heb op de deur geklopt bij Run for Rio en ik ben heel blij de deur 
weer uitgelopen. Ze gaan ons helpen om de kinderen een toekomst 
te geven. De kinderen hebben nu genoeg te eten en ze kunnen naar 
school. We willen graag een stuk grond kopen om er een nieuwe 
school op te bouwen. Zo hopen we op meer boarding kinderen, dus 
meer inkomsten. Zo hoeft de school geen verlies meer te draaien en 
is er een goede toekomst voor de straatkinderen. 

U kunt een eenmalige donatie doen, maar ook persoonlijk een 
straatkind helpen naar school te gaan. De totale kosten voor 
een straatkind zijn € 25,- per maand. Wilt u meer weten over het 
project in Oeganda, neem een kijkje op de website van Run for Rio,                 
www.runforrio.com. Of neem contact op met Anita Bellekom, 
0657710456 of per email anita_bellekom@hotmail.com.

 Nieuwjaarsbijeenkomst!
 U bent allen van harte uitgenodigd voor de

 nieuwjaarsbijeenkomst van Run for Rio op zondag 

 14 januari om 15.00 uur in de Jozefschool te Wassenaar.

 Verlichte Polderroute 29 december 2017 

van 16.00 tot 20.45 uur bij o.a. boerderij Den Hollander en 

boerderij Nellesteijn. 500 oliebollen aangeboden door 

Bakker Niek Kaptein voor het goede doel.



Voor de Stichting Run for Rio stond 2017 o.a. in het teken van diverse acties ten bate van een noodzakelijke 

uitbreiding bij de Dinka School in Arusha, Tanzania. In feite een uitbreiding van de droom van Kimberly en 

Erick, voor welk duo Run for Rio in de jaren 2010 - 2012 grote acties voerde om hen aan het geweldige begin te 

helpen voor hun gedroomde school voor o.a. kansarme kinderen in Arusha, Tanzania.

2017, het jaar van een 
mooie toevoeging aan de 
Dinka School in Tanzania

De daarop volgende jaren kenmerkten zich voor hen om de nodige 
aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het onderwijs op 
hun school. En dan gaat het zo voortvarend dat er een dringende 
uitbreiding noodzakelijk bleek. Halverwege 2016 dienden Kimberly 
en Erick bij Run for Rio een verzoek in om hulp bij het financieren 
van de bouw van een aantal extra ruimten. Run for Rio zette er op de 
haar bekende wijze de schouders onder en naast vele kleine acties 
mondde dat uit in een grootse actie rond Hemelvaart 2017, namelijk 
de z.g. IJsselmeerloop over 383 km, waar 18 lopers in estafettevorm 
een gesponsorde prestatie van formaat neer hebben gezet. Het 
resultaat: een opbrengst van € 49.000,-- !!

Wat met die geweldige opbrengst bij de Dinka School in Arusha, 
Tanzania eind 2017 afgerond kon worden, laten wij vanuit Tanzania 
door Kimberly verwoorden: “Het nieuwe gebouw is/was zeer 
noodzakelijk omdat er in januari 2018 geen kantoorruimte meer 
zou zijn, omdat er nu leerlingen doorstromen naar groep 7 en in die 
ruimte gehuisvest moeten gaan worden.” Het nieuwe gebouw biedt 
ruimte aan kantoorruimtes voor de hoofdonderwijzer, de assistent, 
de boekhouding en de managers (Kimberly en Erick). Voorts is er 
nu een bibliotheek voor de kinderen waar enorm veel gebruik zal 
worden gemaakt, mede doordat er ruim 2000 gesponsorde boeken 
zijn ontvangen.
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Klaverjassen
Op donderdag 5 oktober was er de traditionele Run for Rio 
klaverjasdrive in Huize Willibrord. Vooraf vertelde Anita Bellekom 
vol enthousiasme over de opvang van de straatkinderen in 
Oeganda. De aanwezigen luisterden aandachtig waar de 
opbrengst van deze avond naar toe gaat. Er waren vaste tafels, 
koppels en individuele kaarters. De avond werd afgesloten met 
een loterij, waarna bekend werd dat de opbrengst van deze avond 
ruim € 400,-- was.

Bazaar Messiaskerk
Op zaterdag 7 oktober was de bazaar van de Messiaskerk. De 
Messiaskerk besteedt de helft van de opbrengst aan goede doelen. 
Dit jaar besloot de organisatie van de bazaar om de verbouwing 
van de Victory School in Oeganda als hoofddoel te nemen. Het 
was gezellig en erg druk bij de Messiaskerk. Er was veel te zien 
en te kopen. De bekende hapjes en drankjes gingen er in als koek. 
Er was een mooie opbrengst van € 4.000,--, waar de kinderen in 
Oeganda enorm blij van worden. 

De 15 Wassenaar
Op zondag 8 oktober vertrokken honderden hardlopers vanaf het 
terrein van de voetbalvereniging Blauw-Zwart voor een rondje van 
15 km door Wassenaar. Het was een prachtige route. Onderweg 
stonden tientallen Run for Rio supporters de hardlopers aan te 
moedigen. Halverwege werd het 7,5 km punt bemenst door 15 Run 
for Rio vrijwilligers, die ook zorgden voor gezellige muziek. Aan 
de finish kreeg iedere loper een baksteen om te bepalen aan welk 
doel hij of zij een steentje wilde bijdragen. Run for Rio had vele 
flyers uitgedeeld en werd beloond met een cheque van € 1.110,--.

Acties voor Victory School 
in Oeganda

Doe ook mee…
Door bovengenoemde acties heeft het project verbouw van 
de Victory School veel bekendheid gekregen. Langzaamaan 
stromen giften en donaties binnen. Maar er is nog veel meer 
nodig om de school goed op te zetten. Bouw ook mee aan de 
Victory School en stort een bijdrage op NL57RABO0368010724 of 
NL21INGB0000193157 t.n.v. de Stichting Run for Rio te Wassenaar.
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Activiteiten-contactpersonen
Fietsen: Jos Martens, tel.070-8885460
Hardlopen: Leo Bellekom, tel.070-5179302
Wandelen: Hanneke Laarman, tel.06-19403241
Klaverjassen: Annette v.d.Kooij, tel.070-5110225
 
Klaverjassen
Donderdag 5 oktober 2017 was er wederom een klaverjasavond. De 
opbrengst was e 403,-; het was gezellig met 8 tafels. De volgende 
klaverjasavond is op donderdag 8 maart 2018. 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.
 
Hardlopen
Datum: Loop: Afstanden in km:
07-01-2018 Leiden 5-10-15
28-01-2018 Uithoorn 5-10-16,1
11-02-2018 Leiden 5-10-15
11-03-2018 Den Haag 5-10-21
18-03-2018 Voorschoten 5-10-16,1
15-04-2018 Roelofarendsveen 5-10-21
29-04-2018 Noordwijkerhout 5-10-21
27-05-2018 Leiden 10-21
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 Jos Martens.
 
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 Hanneke 
Laarman, tel. 06-19403241. 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: 01-03-2018
 
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 NL57RABO0368010724 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 (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.
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MET EEN OLIEBOL VAN KAPTEIN REN JE OP
29-12 DE VERLICHTE POLDERROUTE MET
GEMAK EN ZONDER PIJN.

Luifelbaan 7
2242 KT  Wassenaar
Tel. (070) 511 34 93

Windlustweg 15
2242 HK  Wassenaar
Tel. (070) 511 35 72




