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Op naar de Run: 22 september!
De zomer nadert in volle vaart en de voorbereidingen voor de run zijn al weer in volle gang. We hopen dat u er zin in heeft: wij in ieder
geval wel! In deze nieuwsbrief leest u alvast de benodigde informatie over o.a. de inschrijving en onze nieuwe website!
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief!
Bestuur Stichting Run for Joyce

Nieuwe website en inschrijving Run for Joyce
Dit jaar vieren wij ons eerste lustrum en dat mag gevierd worden! Dit doen wij onder
andere met een geheel vernieuwde website. De afgelopen maanden is hard gewerkt
aan de lay-out en inhoud. Trots zijn we dan ook op het resultaat!
Op 22 juni gaat de nieuwe website live. Dit moment valt samen met de opening
van de inschrijving voor de run. Kom daarom vanaf 22 juni een kijkje nemen op onze
nieuwe website www.runforjoyce.nl en schrijf je in voor de run!

Helpt u de weeskinderen in China?
Betere levensomstandigheden voor de weeskinderen in China. Dat is de missie van Stichting Run for Joyce en hier doen we het allemaal
voor. Vanuit Stichting Run for Joyce doen wij dit aan de hand van diverse activiteiten. Hierbij willen wij jullie nogmaals onze activiteiten
onder de aandacht brengen:
Loop mee: als hardloper kun je meelopen met het runevent. Het inschrijfgeld en de eventuele meegebracht
sponsorgelden komen volledig ten goede aan Huize Joyce in China
Sponsor de Run: Als bedrijf kunt u het hardloopevenement sponsoren. Wij zorgen dat, indien u dit wenst, uw bedrijf
als sponsor zichtbaar is in de media en tijdens de run.
Sponsor een kind: Elk kind in Huize Joyce kan gesponsord worden door het geven van een vast maandelijks bedrag. Dit
geld zal besteed worden voor de dagelijkse verzorging van de kinderen.
Loop stage: Vanuit onze stichting helpen wij om een stageplek voor studenten (of plek voor vrijwilligers) te
organiseren in Huize Joyce
Doneer een gift: Het is mogelijk om op elk gewenst moment een gift over te maken naar Stichting Run for Joyce.
Help mee als vrijwilliger: De werkzaamheden omtrent Stichting Run for Joyce wordt volledig uitgevoerd door
vrijwilligers. U kunt zich opgeven om uw talenten/tijd in te zetten voor de weeskinderen in nood.
Heeft u interesse of vragen over bovenstaande mogelijkheden neem dan contact met ons op via info@runforjoyce.nl of kijk voor meer
informatie op onze website.

Vacatures
Vrijwilliger Social Media

Bestuurslid

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

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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Voorzitter Niels Visser en zijn gezin actief in Huize Joyce
Zoals u in de vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen verblijft voorzitter Niels Visser samen met zijn vrouw en twee kinderen sinds eind
maart in China en werken hier mee bij Huize Joyce. In deze nieuwsbrief vindt u een update over het reilen en zeilen van hun verblijf in
China en werkzaamheden in Huize Joyce.
nǐ hǎo 你好,
Een Nederlander en een tol
Op het moment van schrijven hebben we een zeer warme dag achter de rug. Het kwik steeg vandaag richting de 40 c. Temperaturen die
hier op dit moment niet ongewoon zijn. De meeste Chinezen zoeken dan een plekje op onder bijvoorbeeld een palmboom. Je hebt hier
prachtige bomen, planten en bergen. `s Avonds kom je tot laat in de avond kinderen tegen die samen aan het spelen zijn of volwassenen die
samen zingen, dansen, muziek maken of aan lichaamsbeweging doen. Zo werd ik, Niels, met Joah uitgenodigd om mee te doen met een
tolclub. Dit was gezellig en met name voor de Chinezen in het begin lachwekkend. Je hebt een stok met touw en een tol. Het enige wat je
doen moet is met het touw tegen die tol aan slaan. En dat deed ik, maar raakte op een haar na mijn collega/buurman met mijn stok en
touw. De tol bleef ongedeerd op de grond liggen..
Update
In dit bericht een korte update van ons verblijf in China. In de afgelopen nieuwsflits hebben jullie kunnen lezen over onze start met de pilot
dagbesteding. De kinderen hebben inmiddels een mooi aantal producten gemaakt, waarvan morgen het eerste gedeelte al richting
Amerika gaat. Om jullie nieuwsgierigheid tegemoet te komen voegen we een aantal foto`s toe van wat er verkrijgbaar is.
Tijdens de schapenmarkt (Oldebroek) op 13 september en tijdens de 5e editie van de Run for Joyce op 22 september (Ooosterwolde gld) zijn
de producten leverbaar bij de stand van Run for Joyce.
We hebben een heel mooie tijd achter de rug. De tijd met de kinderen is genieten en het is fijn te zien dat zij genieten van de activiteiten. Er
zit structuur in, dus iedereen weet waar we mee aan de slag mogen gaan. We zien ook aan de kinderen dat ze steeds meer handigheid
krijgen met de materialen.
Het was de laatste maanden voor onszelf niet altijd gestructureerd. Onze kinderen zijn veel ziek geweest. We hebben hiermee best
spannende tijden gekend maar op wonderbaarlijke wijze heeft Vader ons voorzien in gezondheid, moed en vertrouwen. Gelukkig gaat het
nu al een lange tijd goed.
Dan zullen we 21 juni terug keren naar Nederland. Eerder dan gepland. We hebben nu inmiddels 3 verschillende visums gekregen. Voor het
laatste visum zijn we met ons gezin in 2 dagen naar Hong Kong gereisd (lees vliegtuig met heel veel vertraging, metro’s en bussen).
Het was een zeer intensieve reis. We zijn dan ook heel trots op Joah en Lynn, die zich dapper opstelden tijdens deze reis, maar ook vanaf het
moment dat we uit Nederland vertrokken.
Childeren’s day
Naast de dagbesteding zien we ook vele andere mooie kanten van het werk. Zo was het 1 juli
Children’s day. We zijn met z’n allen met de bus naar een restaurant met een feestzaal geweest
waar de kinderen een optreden hebben verzorgd. Het is erg bijzonder te zien hoe zij stralend een
ingestudeerde dans uitvoeren, echt heel knap! Daarna was er tijd voor ontmoeting en hebben we
met z’n allen heerlijk gegeten.
Volgende nieuwsflits
Verder zijn er verschillende ontwikkelingen gaande. Door omstandigheden is het enkel mogelijk dit in de volgende nieuwsflits te vermelden.

再见 Zàijiàn!
Niels, Jacoline, Joah en Lynn
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Enkele foto’s van de door Niels en Jacoline opgezette dagbesteding

Mooie resultaten van de kinderen in de dagbesteding

Contactgegevens
Runforjoyce.nl

facebook.com/RunForJoyce

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
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar info@runforjoyce.nl

Stichting Run for Joyce

RSIN: 853729335
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