
De eerste nieuwsbrief van 2017 
 
De lente is inmiddels aangebroken. Hardlopers, fietsers en mountainbikers komen van alle kanten weer tevoorschijn. De mooiste tijd van 
het jaar vanuit sportief oogpunt komt er weer aan. Wij kijken ernaar uit! 
 
Inmiddels zijn we alweer druk begonnen met de voorbereidingen van Run for Joyce. De run zal gehouden worden op 22 september op 
dezelfde locatie als in 2016: Sportpark De Heughte in Oosterwolde. 
 
Ook op het gebied van sponsoring worden al voorbereidingen getroffen. Hebt u belangstelling om dit sportieve evenement te sponsoren? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken. 
Naast de sponsoring door bedrijven bieden wij hardlopers de mogelijkheid zichzelf te laten sponsoren. Bij de zoektocht naar sponsors 
kunnen wij eventueel helpen door het beschikbaar stellen van een informatiepakket. Hiermee kunt u bijvoorbeeld familie, vrienden, 
buren of uw werkgever benaderen voor sponsoring. Indien u als hardloper hierin geïnteresseerd bent dan kunt u een mail sturen naar 
info@runforjoyce.nl . 
 
Ondertussen wordt er hard gewerkt om de website van Run for Joyce in een nieuw jasje te steken. De nieuwe website zal ook op een 
smartphone en tablet goed te bekijken zijn. Ook zullen de sponsors meer ruimte en aandacht krijgen. Dus sponsors wacht niet langer met 
uw opgave voor sponsoring! In de volgende nieuwsbrief meer over de nieuwe website. 
 
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief! 
 
Bestuur Stichting Run for Joyce 
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Vrijwilliger Social Media 
 
We zoeken een vrijwilliger die ons wil komen 
helpen met het promoten van Run for Joyce.   
Wij vragen: 
• Je hebt kennis van social media: Facebook, 

Twitter, Instagram en YouTube 
• Je plaatst regelmatig plaatsen berichten over of 

met betrekking tot Stichting Run for Joyce 
• Je bezit over goede communicatieve 

vaardigheden als het gaat om het bedenken en 
plaatsen van teksten 
 

Run for Joyce vertegenwoordigd tijdens de Zuiderzeestraatweg run 
 
Simon Visser gaat op 8 april tijdens de Zuiderzeestraatweg-run 64km (!) hardlopen voor de weeskinderen in China. Door  
zijn deelname wil Simon aandacht vragen voor de weeskinderen in nood en een sponsorbedrag bij elkaar lopen voor  
Huize Joyce.  "Als ik door deze actie het leven van één weeskindje structureel kan verbeteren zou dat meer dan  
fantastisch zijn", aldus Simon Visser. 
 
Wat een ontzettend gave maar ook fysiek zware actie is dit! Wil jij ook bijdragen aan meer gerechtigheid voor de  
gehandicapte weeskinderen in China en heb jij respect voor deze actie? Steun dan door jouw financiële bijdrage  
over te maken op het rekeningnummer dat je onderaan deze nieuwsbrief vindt, onder vermelding van “Simon 2017 ZZW”. 

Vacatures bij Stichting Run for Joyce: kom jij ons helpen als vrijwilliger? 
 

 
Heb je belangstelling voor een vacature? Stuur een mail naar info@runforjoyce.nl en we nemen contact met jou op. Wil jij graag 
meehelpen maar ligt jouw talent op een ander vlak? Stuur dan ook een mail, we zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! 

Bestuurslid 
 
We zoeken voor de versterking van ons bestuur een bestuurslid (m/v).  
Wij vragen: 
• Je hebt hart voor (gehandicapte) weeskinderen 
• Je investeert 12 vergaderavonden in het jaar 
• Jouw inzet vanuit jouw kwaliteiten en motivatie  voor hulp aan weeskinderen 

in nood 
  
Wij bieden: 
• Een enthousiast en jong team om mee samen te werken 
• Prettige sfeer in het team 
• Mogelijkheid en ruimte tot bloei laten komen van je talenten 
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Niels en Jacoline Visser naar China 
 
Op dinsdag 28 maart zijn Niels Visser, voorzitter van de stichting Run for Joyce, samen met zijn vrouw Jacoline, Joah (7) en Lynn (5) voor 
een periode van 5 maanden naar China vertrokken.  Zij zullen zich aansluiten en inzetten bij het bekende project Huize Joyce. Huize Joyce 
biedt inmiddels onderdak, zorg en onderwijs aan 60 gehandicapte weeskinderen in de leeftijd van 0 t/m 22 jaar.  
 
In Nederland zien we dat de meeste kinderen met een beperking vanaf een jaar of 16 aan het werk (dagbesteding) gaan.  In China is dit 
helaas niet zo geregeld. Niels en Jacoline willen in samenwerking met de leiding van het project Huize Joyce een dagbesteding beginnen. 
Nu alle kinderen nog in diverse appartementen wonen hebben Niels en Jacoline voor eigen woonruimte gekozen dichtbij het project. 
Binnen de eigen woonruimte zal er een ruimte gecreëerd worden waar in eerste instantie een klein groepje oudere kinderen aan de slag 
gaat met diverse materialen. Verder zal Niels diverse andere werkzaamheden voor en namens stichting Run for Joyce doen en hoopt hij 
duidelijkheid te mogen krijgen of hij in de toekomst met zijn gezin voor een langere tijd terug gaat naar dit project of zijn werkzaamheden 
in Nederland voort gaat zetten. Via een maandelijkse nieuwsflits zullen we u op de hoogte houden van zijn bevindingen in China. 
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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? 
 
Een kort verslag van de sponsor van Justin: 
 

In Jakobus 1 vers 27 staat:  “Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in 
acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven”. Zoals hierboven geschreven staat is het belangrijk dat we ons inzetten voor mensen die 
onderdrukt worden. Op basis hiervan hebben wij als gezin besloten om Justin uit Huize Joyce te sponsoren. Dit houdt in dat wij maandelijks 
een bedrag overmaken naar Huize Joyce om Justin te voorzien in zijn dagelijkse voorzieningen zoals kleding, eten en onderdak. Daarnaast 

bidden we voor Huize Joyce en specifiek voor Justin. Elke drie maanden krijgen we een update vanuit Huize Joyce over Justin.  
 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met info@runforjoyce.nl 
 

Hoe werkt het? 
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 

Nieuwe auto aangeschaft voor Huize Joyce 
 
Mede door uw bijdrage aan Run for Joyce heeft Huize Joyce een andere auto kunnen aanschaffen.  
Huize Joyce aan het woord: 
 
 
 
 
 
          Namens de kinderen enorm bedankt! 
 
 
 
 

“Soms dachten we dat ie uit 
elkaar zou vallen en in het 
schakelen had ie ook niet 

meer zo'n zin” 

“Het was het niet meer waard om er 
wat aan te laten repareren. Gelukkig 

heeft Run voor Joyce ons geholpen en 
konden we een nieuwe auto kopen om 
vooral de boodschappen mee te doen” 
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