
Nog een paar dagen tot aan de vierde editie Run for Joyce 
 
De run komt nu echt dichterbij. Aanstaande vrijdag is het zover, de vierde editie van de Run for Joyce. In deze nieuwsbrief meer informatie 
over Joyce en de run van 23 september met onder andere informatie over inschrijving, het startschot, tijdregistratie en prijzen. 
 
Wij wensen jullie allen veel leesplezier! 
 
Bestuur Stichting Run for Joyce 

Run for Joyce…wie is Joyce? 
 
Regelmatig krijgen wij de vraag ‘Run for Joyce…..wie is eigenlijk Joyce?’ Hieronder het antwoord: 
 
In China, een land waar het systeem zo is dat volmaaktheid steeds belangrijker wordt om goed te kunnen functioneren, hebben kinderen 
met een beperking minder kans op een gewaardeerde rol in de samenleving. Mede vanwege het één-kind-recht en het feit dat binnen 
veel gezinnen de mogelijkheden van hun kind bepalend is voor het welzijn van zijn/haar ouders wanneer deze ouder worden.... Ouders die 
niet de mogelijkheden hebben of zien om voor een kind met beperking te zorgen, zien soms geen andere mogelijkheid dan afstand te 
doen van de zorg voor hun kind. Dit laten ze over aan de zorg die door anderen aangeboden wordt.  
 
Vanwege het feit dat de georganiseerde zorg te wensen over laat is ruim 15 jaar geleden een Nederlands echtpaar naar China verhuisd om 
daar ondersteuning te bieden aan kinderen die in nood zijn. Door hun zorg en liefde hebben de kinderen allereest een grotere kans om in 
leven te blijven daarnaast mogen zij liefde ervaren om vervolgens zelf te groeien in hun ontwikkeling.  
 
Het eerste kindje met het Down syndroom waarvoor de zorg  
op zich werd genomen was Joyce. Zij is hierdoor het symbool  
geworden van de zorg die het Nederlandse echtpaar biedt aan  
deze kinderen. Huize Joyce is uitgegroeid tot een tehuis waar  
liefde, onderdak, voeding en onderwijs wordt geboden aan  
ruim 60 weeskinderen met een beperking. Deze beperking  
bestaat met namen uit Down Syndroom, Spina Bifida (open  
ruggetje) en Cerebrale Parese (spasticiteit). 
 
Door vrijwilligerswerk of een stageplek in het tehuis zijn al diverse  
Nederlanders in aanraking gekomen met Huize Joyce en hun werk.  
Tevens hebben zij van heel dichtbij gezien hoe groot de nood is.  
Run for Joyce is een van de initiatieven om vanuit Nederland een  
bijdrage te kunnen leveren aan meer gerechtigheid voor de  
weeskinderen met beperking in China. Wij hopen hiermee  
allereerst een financiële bijdrage te kunnen leveren aan Huize  
Joyce. Daarnaast is ons doel ook om de nood van de weeskinderen  
met beperking onder de aandacht te brengen. Als je ziet hoe  
mooi het is dat bijvoorbeeld Het Jostiband Orkest als 50 jaar  
een positieve bijdrage heeft in de samenleving in Nederland,  
hoe mooi zou het dan zijn dat mensen en kinderen met een  
beperking in China ook meer mogelijkheden krijgen om zichtbaar  
te zijn en hun positieve bijdrage te mogen tonen! 
 
Ook jij kunt bijdragen: Doe mee met de Run for Joyce, sponsor  
het runevent of een hardloper, doneer uw bijdrage of wordt  
sponsorouder van een kindje in Huize Joyce! 
 
Voor meer vragen/opmerkingen over Run for Joyce en de achtergrond kun je altijd contact met ons opnemen. 
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Schapenmarkt Oldebroek 
Om aandacht te vragen voor de weeskinderen in nood en het hardloopevenement waren wij  
afgelopen woensdag aanwezig met een kraam op de Schapenmarkt in Oldebroek.  
Het was een succesvolle dag waarbij wij veel mensen hebben gesproken over de nood van de  
weeskinderen en het hardloopevenement. Naast de nodige PR heeft  dit geresulteerd in  
meerdere inschrijvingen, meer dan 365 verkochte loten voor de loterij (waarvan de trekking tijdens 
het runevent is) en een mooi bedrag aan giften.  
Ook tijdens het runevent is er een kraam aanwezig waar meer informatie te vinden is over de  
nood van de gehandicapte weeskinderen. Tevens is er dan ook de mogelijkheid om je in te  
schrijven als sponsorouder voor een sponsorkindje in Huize Joyce. 

Runevent 
 
Vrijdag 23 september is het zover, de vierde editie van Run for Joyce. Hieronder weer wat meer informatie 
 
Inschrijven 
Voorinschrijving is tot en met woensdag 21 september mogelijk op http://runforjoyce.nl/run/inschrijven.  
Voor de late beslissers is het ook mogelijk om in te schrijven op locatie. Echter dan is er geen garantie op  
een startbewijs en is de inschrijving duurder. 
 
Startschot 
Zoals elk jaar zal het 'startschot' van elke afstand plaats vinden met behulp van een Chinese gong!  
Voor het 'startschot' van de afstanden voor de kinderen hebben we een hele speciale gast. Het  
enige kindje wat ooit vanuit Huize Joyce is geadopteerd door een Nederlands gezin zal het geluid  
van de gong laten klinken! Wij zijn dankbaar dat zo van heel dichtbij ervaren kan worden wat goede  
zorg voor weeskinderen in China kan realiseren. 
Voor de volwassen afstanden hebben we wethouder/1e locoburgermeester van de gemeente  
Oldebroek Liesbeth Vos-Van de Weg en oud marathonschaatser René Ruitenberg bereid gevonden  
om op de gong te slaan. 
 
Tijdregistratie en certificaat met finishfoto 
Door het gebruik van elektronisch tijdregistratie van Runningpromotion.nl is het voor elke  
Hardloper mogelijk om  na de wedstrijd  een certificaat met finishfoto , tijd en locatie  te  
downloaden op www.hardloopuitlsagen.nl 
 
Prijzen 
Elke deelnemer ontvangt een medaille en een mooi bedrag aan waardebonnen voor hardloopartikelen. Voor elke  
eerste, tweede en derde plek per afstand is er een beker. Voor de snelste hardloper op de 10 km is er een  
wisseltrofee, een verzilverde hardloopschoen welke mogelijk is gemaakt door Mieke’s Sieraderie. Daarnaast is er een  
beker voor de winnaar van de scholencompetitie. 
 
Sportmasseur 
Tijdens het evenement is er een sportmasseur aanwezig welke tegen vergoeding een beenmassage kan geven.  
Opbrengst hiervan komt ten goede aan Run for Joyce. 
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Contactgegevens 
  

 Runforjoyce.nl  facebook.com/RunForJoyce/ Stichting Run for Joyce 
 
 Info@runforjoyce.nl twitter.com/run4joyce 
  
  
 KvK-nummer: 60008466  
 RSIN: 853729335 
 IBAN: NL85 RABO 0365 1768 50 
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