
Terugkijken op 2017… 
Alweer de laatste nieuwsbrief van 2017: was is het jaar toch snel gegaan.  
Dit jaar alweer de vijfde editie van Run for Joyce. Voor de tweede maal op rij organiseerden we de run in Oosterwolde.  
We kijken terug op een succesvol jaar. Een succesvol jaar voor een Stichting? Ja! Wij zijn als Stichting succesvol als 
we een bijdrage kunnen leveren aan betere leefomstandigheden van weeskinderen in China. En dat hebben we dit  
jaar weer mogen doen, dank zij u. Bedankt! 
 
Namens het bestuur van Run for Joyce wensen wij u alvast fijne feestdagen met familie , vrienden en alle  
mensen die u dierbaar zijn, en wensen u alvast een fantastisch begin van 2018 toe! 
 
Bestuur Stichting Run for Joyce 
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Terugblik op de run van 2017 
Op vrijdagavond 22 september was het dan zover. Bij Sportpark ‘De Heughte’ in Oosterwolde was het een drukte van belang: de vijfde 
editie van de Run for Joyce!  
 
Het eerste lustrum van Run for Joyce gaat de boeken in als een zeer geslaagd hardloopspektakel. De goede weersomstandigheden en de 
sfeervolle ambiance zorgden er voor dat vele hardlopers de nodige kilometers met plezier hebben gelopen. Met een netto opbrengst van 
€ 12.000 is het evenement ook een groot succes voor het doel: het verbeteren van de leefomstandigheden voor gehandicapte 
weeskinderen in China. 
 
Rond zes uur werd gestart met een warming-up door de vele hardlopende kinderen. Het enige door Nederlandse ouders geadopteerde 
weeskindje uit Huize Joyce, Yuli, was ook dit jaar bereid om vervolgens het ‘startschot’ te geven voor de loopafstanden van de kinderen. 
Traditioneel wordt dit tijdens de Run for Joyce gedaan door het slaan op een Chinese gong. Een deel van de ruim tachtig kinderen liepen 
onderling tegen elkaar voor een scholencompetitie waarbij aantal deelnemers, snelheid en sponsorgeld een rol speelt.  
 
Winnaars 
De 500 meter bij de kidsrun werd gewonnen door Daan van Wijhe en Silke Puttenstein. Bij de 1000 meter waren Maikel Potkamp en 
Linena Spijkerboer de snelste. Na de prijsuitreiking bij de kinderen waren de volwassenen aan de beurt. Totaal gingen bijna 230 
recreatieven en ervaren hardlopers van start op de diverse afstanden. Burgermeester Hoogendoorn kon na de vele gelopen kilometers 
Wilco Hermens en Arenda Schimmel, beide uit Zwolle, huldigen als winnaars op de 10 kilometer. De overige afstanden werden gewonnen 
door Bennie Thunker en Maartje van Reedt Dortland (5km) en Rick Pleiter en Iris Bredewolt (2,5km). De Wegwijzer uit Oosterwolde won 
de scholencompetitie. 
 
Meer dan een run alleen 
Dit eerste lustrum van de run was dit jaar extra feestelijk en er was genoeg te doen voor jong en oud: Clown Ziezo, IJscokraam Van der 
Linden, Springkussens Van Aperlo verhuur, Schminken, Informatiekraam Stichting Run for Joyce, Sportmassage, Warming-up voor de 
kinderen door Bootcamp Oldebroek, Verkoop artikelen dagbesteding Huize Joyce en een Loterij met mooie prijzen. 
 
Dankbaar 
De organisatie van Run for Joyce kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. ‘Wij zijn dankbaar voor de enorme belangstelling voor het 
evenement en het achterliggende doel. Wij zullen zorgdagen voor een goede besteding van het opgehaalde bedrag en willen iedereen 
bedanken voor zijn of haar bijdrage. Hiermee kunnen wij het leven van de gehandicapte weeskinderen in Huize Joyce een klein beetje 
mooier maken.’ aldus het bestuur van Stichting Run for Joyce. 
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 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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Vacatures 

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 
 

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 

Kerstactie 2017 
Dit jaar zouden we de kinderen in huis Joyce graag willen verrassen met nieuwe (kerst)kleding.  
Iets wat voor ons heel normaal is: we gaan naar de winkel en kopen nieuwe kleding. Maar voor de kinderen in  
Huize Joyce is dat niet zo vanzelfsprekend. 
 
Maakt u een kindje blij deze Kerst? Maak uw gift dan over op:  IBAN: NL85 RABO 0365 1768 50, 
onder vermelding van: Kerstgift 2017. 
 
Namens de kinderen van Huize Joyce enorm bedankt! 

Impressie van de run 
Onderstaand enkele foto’s van de run. Op onze website www.runforjoyce staan nog veel meer foto’s en kunt u ook alle uitslagen inzien. 
 

 

Noteer alvast in uw agenda voor volgend jaar: 21 september 2018. De 6e editie van de Run for Joyce! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.runforjoyce.nl/
http://www.facebook.com/RunForJoyce
http://www.facebook.com/RunForJoyce
mailto:Info@runforjoyce.nl
http://www.twitter.com/run4joyce
http://www.runforjoyce/
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Nieuwsbrief familie Visser 
 
Ni Hao, 
 
Bij deze de 3e en laatste nieuwsbrief betreffende het project dagbesteding in House of Joy dat wij, de familie Visser, afgelopen voorjaar 
voor 3 maanden mochten draaien in het zuiden van China. 
 
We kijken terug op een waardevolle en bijzondere tijd. In China zijn we in  
gesprek gegaan met projectleidster Melodie om te kijken op welke manier  
we de pilot dagbesteding in konden passen. In ons appartement hadden we 
een prachtige ruimte hiervoor en na 1,5 week konden we al starten met de  
eerste kids!  
Drie tot vier middagen per week kwam een groep kinderen bij ons  
aan huis om te werken aan allerlei producten binnen het dagbestedingproject.  
Samen  met deze kids hebben we veel geleerd en gelachen. Maar ook voor ons  
als gezin was het een waardevolle en leerzame tijd, een tijd om nooit te vergeten. 
 
Doelen 
 We zijn naar China gegaan met de volgende doelen: 
• Pilot dagbesteding starten voor de oudere kinderen binnen project House of Joy 
• Onderzoeken of onze nabije toekomst ligt binnen dit project in de vorm van een  
       vertrek voor langere tijd naar China 
• Contacten bezoeken en onderhouden binnen het project       kids op weg naar dagbesteding 
 
Verhuisplannen en visumperikelen 
Na een maand reisden we met Melody en een gedeelte van de staff  op weg naar een braakliggend stuk land waarvoor een plan was om 
het aan te kopen en daar een complete woonvorm op te richten. De plannen waren al vergevorderd en ook was er een goed contact met 
de eigenaar van het land. Het land werd opgemeten en die dag zou er bepaald worden of het al of niet aangekocht ging worden. Het was 
werkelijk een prachtig terrein, verscholen tussen vele hectares wijngaard. 
Niet veel later werd duidelijk dat de koop van dit terrein niet door kon gaan. De kinderen binnen het project mochten niet zo ver van de 
stad vandaan wonen. De aankoop van een nieuw stuk land werd stilgezet. Ook zijn er meerdere redenen dat de verhuizing, voor nu, niet 
doorgaat. Maar vanuit veiligheid voor de kinderen kunnen wij hier verder niets over zeggen. 
Ondertussen wordt de situatie voor de kinderen soms onhoudbaar: klagende buren over lawaai, kinderen die dag in dag uit met liften naar 
beneden moeten en rolstoelafhankelijk zijn. Al met al genoeg reden om te gaan voor nieuwbouw, of in ieder geval een andere plek. 
 
Naast de ‘ verhuisperikelen’ hebben we ook visumperikelen gehad. In onze vorige nieuwsbrief hebben we daar al wat over verteld. 
Kort samengevat werd het ons bijna onmogelijk gemaakt om in China te verblijven. Voor de veiligheid van het werk hebben we dan ook 
besloten om niet kostte wat het kost de vijf maanden vol te maken, maar zijn we drie maanden na onze aankomst naar huis gegaan. 
 
Hoe kijken we terug? 
Veel mensen vroegen zich af of we teleurgesteld waren. Natuurlijk (!), maar feit is ook dat we daar zelf geen invloed op hebben. We 
hebben heel bewust de keuze gemaakt de tijd die we wel kregen zo goed mogelijk in te vullen. Dat we twee maanden korter zijn gebleven 
dan aanvankelijk de bedoeling was, heeft  niet afgedaan aan de redenen waarvoor we naar China zijn gegaan. We hebben gedaan wat we 
wilden doen. We mochten een pilot dagbesteding opzetten, waarvan we kunnen zeggen dat het een succes was. Tijdelijk, maar wie weet 
wat het in de toekomst kan bewerkstelligen. 
 
Er speelt op dit moment veel in China waardoor het verkrijgen van een visum voor langere tijd voor ons nu onmogelijk is. Daarom hebben 
we besloten, na gebed, ons voorlopig niet te richten op een terugkeer naar China. We hebben gemerkt, vooral in de maanden na onze 
terugkeer, dat het nu nog niet de tijd ervoor is. 
 
Dit houdt niet in dat het project ons nu los zal laten. Nee, allerminst. Vanuit Nederland en o.a. door het werk van de stichting Run for Joyce  
mogen wij  verbonden blijven met de weeskinderen in China. Zij hebben ruim tien jaar geleden ons hart gestolen en we hopen dat we ons 
nog lang voor hen in mogen blijven zetten! 


