
Een grote stap! 
Voor je ligt de nieuwste nieuwsbrief van Stichting Run for Joyce. Als stichting willen we graag alles in het werk stellen om weeskinderen in 
House of Joyce in China een betere toekomst te kunnen bieden. Hiervoor organiseren we o.a. de jaarlijkse Run for Joyce. 
 
Zet alvast in de agenda: 21 september 2018 is het weer zover. Dan wordt sportpark De Heughte in Oosterwolde weer omgetoverd tot een 
waar hardloop spektakel voor jong en oud. 
 
Maar er is meer dan deze run. Er zijn grote veranderingen op komst in Huize Joyce! Wij zijn ontzettend blij dat wij je middels deze 
nieuwsbrief hierover kunnen informeren. Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten: voor de weeskinderen in China! 
 
Bestuur Stichting Run for Joyce 
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Good news! 
Momenteel leven de kids in Huize Joyce in verschillende appartementen op 17 t/m 21 hoog. Liften blijven steken en buiten raast het 
verkeer langs hen heen. Ook zijn er regelmatig klachten van omwonenden over overlast. Kortom: verreweg van een ideale situatie. 
 
Het project House of Joyce krijgt de mogelijkheid om te verhuizen naar een nieuwe locatie! Alle kinderen kunnen op één locatie onder 1 
dak onder worden gebracht. Het gebouw wordt momenteel verbouwd  en klaargestoomd voor de 60 kids van het project: een gebouw van 
3 etages met in totaal 24 slaapkamers, een grote keuken en eetruimte en 8 ruimtes voor de school. De buitenruimte is groot genoeg om 
veilig te kunnen spelen en er is ook een tuin. Op het dak van het gebouw is ruimte voor een zwembad. Omringd door parken en een rivier  
biedt dit een fijne, beschermde plek  voor de kinderen om op te groeien.  
 
Als Stichting willen wij graag meehelpen om dit project te realiseren. Wat kunt u doen? Er zijn 2 dingen waarmee u concreet kan helpen. 
 
Financiën 
De aanpassingen van het gebouw brengen de nodige kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan: 
• Plaatsen van een lift 
• Beveiligingssysteem 
• Reparaties 
• Intercom 
• Toiletten, douches, etc. 
• Etc. 

 
In totaal is ca.120.000 USD (ca. € 99.000) nodig. Helpt u mee? Alle giften zijn welkom! 
U kun uw gift overmaken op NL85 RABO 0365 1768 50 ten name van Stichting Run for Joyce onder vermelding van: Verbouwing House of 
Joy. Hartelijk dank namens de kinderen! 
 
Een helpende hand 
Ben je handig en wil je graag in praktische zin bijdragen aan de realisatie van dit nieuwe gebouw? Neem dan contact met ons op via 
Info@runforjoyce.nl  en we bespreken graag de mogelijkheden met je. 
 
Een impressie van de nieuwe locatie: 
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Pagina 2 van 2  

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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Vacatures 

Penningmeester 
We zoeken een vrijwilliger die ons willen helpen 
met het beheren van de financiën van stichting 
Run for Joyce: 
• Beheren van de rekening en kas van de 

organisatie 
• Financiële verslagen presenteren 

(jaarrekening/jaarverslag) 
• Transacties in- en uitgaven uitvoeren 
• Facturen maken 
• Je neemt deel aan de 8 bestuursvergaderingen 

op jaarbasis 

Bestuurslid 
We zoeken voor de versterking van ons bestuur een bestuurslid (m/v).  
Wij vragen: 
• Je hebt hart voor (gehandicapte) weeskinderen 
• Je investeert 8 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 

Inschrijving Run for Joyce 
De inschrijving voor de run is geopend vanaf vrijdag 22 juni. We hopen ook dit jaar weer op een grote  
opkomst zodat we een bijdrage kunnen leveren aan betere omstandigheden voor de weeskinderen in China. 
 
Houd de website dus in de gaten en geef je op vanaf 22 juni. 
 We hopen dat jij erbij bent op 21 september! 
 

Hans en Marianne komen terug 
Hans en Marianne zijn de oprichters van House of Joy in China en verblijven daar al 18 jaar. Onderstaand een deel uit hun nieuwsbrief van 
22 april. 
 
Door deze verhuizing van de kinderen, moeten wij ook opnieuw ons boeltje inpakken, hoewel volgend jaar ons visum afloopt en er geen 
uitzicht is op een nieuwe. Hebben Hans en Ik besloten om dit niet nog een keer te moeten meemaken, een nieuwe verhuizing. We verlangen 
ernaar om bij de kinderen te blijven en het nieuwe woongebied mee te mogen maken, maar we zien er ook enorm tegenop om weer te 
verhuizen en te wennen. Dus hebben wij de knoop doorgehakt om terug te komen naar Nederland en dit werk achter ons te laten, wat ons 
erg aan het hart ligt. Het afscheid zal ons heel zwaar vallen.  
Melodie hoopt ons over 2 jaar samen met haar man op te komen zoeken in Nederland. Om dan bij de sponsorloop aanwezig te zijn die door 
Run For Joyce ieder jaar wordt georganiseerd. We zullen dan ook regelmatig contact met elkaar onderhouden en zo op de hoogte blijven 
met alle ontwikkelingen. 
Hartelijke groeten, Hans en Marianne en de kinderen. 

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

Opbrengst Kerstactie 2017 
In december hebben we een oproep gedaan voor de Kerstactie: we zijn blij dat velen hier gehoor aan hebben gegeven. We hebben een 
totaal van € 2.600,= mogen ontvangen. Een mooie opbrengst! 
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