
Alweer de laatste nieuwsbrief van 2016 
 
Wat gaat een jaar snel! Voor Stichting Run for Joyce was het een jaar waarin veel gebeurd is. 
Met dankbaarheid kijken we dan ook terug op 2016.  
 
Enkele hoogtepunten zijn: 
• Dit jaar is de run verder geprofessionaliseerd.  Op sportpark De Heugthe in Oosterwolde waren 
       zowel het aantal lopers als de opbrengst van de run weer hoger dan andere jaren; 
• De Stichting heeft zich dit jaar specifiek gericht op het werven van sponsors voor de kinderen in  
       Huize Joyce. Momenteel worden al 15 kinderen gesponsord vanuit Nederland. Hierover in deze  
       nieuwsbrief meer; 
• Er zijn dit jaar diverse vrijwilligers gevonden die structureel willen meehelpen aan de activiteiten  
       van Run for Joyce. Hierdoor kunnen we de activiteiten professioneler oppakken en krijgen we ook meer tijd om activiteiten te   
       gaan uitbreiden. Wilt u ook meehelpen? In deze nieuwsbrief staat een oproep voor vrijwilligers. 
 
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief! 
 
Bestuur Stichting Run for Joyce 
 

 
 
 
 
 

                           Kerstactie 2016 
 
December is de maand van de gezelligheid. Sinterklaas, Kerst en oud & nieuw maken dit tot een 
feestelijke tijd. Een maand anders dan andere maanden, waarin veel  tijd met familie wordt  
doorgebracht in een gezellige omgeving. 
 
Graag zouden we de kinderen in Huize Joyce ook iets extra’s bieden deze maand.  Denk aan  
bijvoorbeeld een kadootje of iets lekkers. 
Zomaar, om te laten merken dat ze waardevol zijn! 
 
Wilt u hieraan bijdragen? Maak dan uw gift over onder vermelding van “Kerstactie 2016”. 
Het rekeningnummer vindt u onderaan deze nieuwsbrief. 
Namens de kinderen enorm bedankt! 
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Word jij onze nieuwe vrijwilliger Social Media? 
 
We zoeken een vrijwilliger die ons wil komen helpen met het promoten van Run for Joyce.  
Dit doe je door het plaatsen en bijhouden van berichten op o.a. Twitter en Facebook.  
Dit kost gemiddeld ongeveer 1 uur per week van je tijd. 
 
Ben jij handig met social media en wil jij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de omstandigheden voor de weeskinderen in China? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Stuur een mail naar info@runforjoyce.nl en we nemen contact met jou op. Wil jij graag meehelpen maar ligt jouw talent niet bij social 
media? Stuur dan ook even een mail, we zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! 
 

mailto:info@runforjoyce.nl


Opbrengst run 2016 en de besteding hiervan 
 
De opbrengst van de run van 2016 was fantastisch! Met een bedrag van  
€ 12.000,= zijn we ontzettend trots op jullie. Want jullie hebben deze run 
tot een succes gemaakt. Ontzettend bedankt! 
 
Met dit geld kunnen we mooie dingen doen in Huize Joyce. Een bedrag 
van € 5.000,= wordt besteed aan de dagelijkse behoefte van de kinderen. 
Een bedrag van € 7.000,= wordt gereserveerd voor het project 
“dagbesteding” waarmee in 2017 gestart zal worden. Hierover hopen we 
jullie in één van de komende nieuwsbrieven meer te kunnen vertellen. 
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Contactgegevens 
 
  

 Runforjoyce.nl   facebook.com/RunForJoyce                                  Stichting Run for Joyce 
 
 Info@runforjoyce.nl   twitter.com/run4joyce 
 
Stichting Run for Joyce heeft een ANBI-verklaring. Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting. 
 
IBAN: NL85 RABO 0365 1768 50   KvK-nummer: 60008466         RSIN: 853729335 
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Sponsort u ook een kindje in China? 
 
Wist u dat u ook een kindje kunt sponsoren in Huize Joyce? Op deze manier kunt u bijdragen aan de maandelijkse kosten voor dit kindje in 
China. Heeft u interesse? Graag dan een bericht naar info@runforjoyce.nl. 
 
Sponsoring  Voor € 30,- per maand steunt u een kindje. U krijgt een aantal keer per jaar informatie over uw sponsorkindje en foto’s 
 rechtstreek uit Huize Joyce. Ook kunt u zelf corresponderen. 
Bestemming Uw sponsorgeld gaat via Stichting Run for Joyce rechtstreeks naar Huize Joyce waar uw kindje onderdak, liefde, 
 voeding en onderwijs ontvangt.  
Betaling Middels een maandelijkse betaling aan Stichting Run for Joyce. 
 
 
Stichting Run for Joyce ondersteunt zelf ook een kindje. Dit was voorheen Belle maar zij is inmiddels geadopteerd. 
Daarom mogen wij een nieuw kindje ondersteunen en dat is geworden: Yao Yao. 
Yao Yao is verstandelijk gehandicapt en is geboren op 16 juli 2000. Ze houdt van zingen en dansen. Yao Yao drukt zichzelf uit middels haar 
gezichtsuitdrukkingen en houdt echt van individuele aandacht.  
 

Fijne feestdagen 
 
Het bestuur van Stichting Run for Joyce wenst u fijne feestdagen en een gezond 2017 toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoekt u een origineel (Kerst)cadeau? 
 
Cees Vork heeft een aantal exemplaren van 
Zijn Boek “Biddend in de aanval” geschonken 
aan Stichting Run for Joyce.  Wij mogen deze 
aan u verkopen en vragen hiervoor een  
vrijwillige bijdrage.  
De adviesprijs bedraagt € 14,95. 
 
Interesse? Stuur dan een mail naar info@runforjoyce.nl. 
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