Atletiek: De BAHAY AURORA RUN met als thema "Lopen
voor rijst" op de Filippijnen
woensdag 19 januari 2011 21:02
Schiphol: Op zaterdag 29 januari 2011 organiseert BAHAY AURORA, een kindertehuis vlakbij het
dorpje Baras op de Filippijnen een kindermarathon voor kinderen van 10 tot 17 jaar.
Annie Schrijvers: "De reden waarom we dit evenement organiseren zijn: 1. Op de Filippijnen wordt
heel weinig gesport. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de bevolking op oudere leeftijd te
maken heeft met hoge bloeddruk en een hoog bloedsuikergehalte. De Wereld Hulp Organisatie
heeft een paar jaar geleden al aan de bel getrokken bij de Filippijnse overheid om actie te
ondernemen; 2. Alle sportfaciliteiten zijn commerciële bedrijven. Die bedrijven zijn voor de meeste
mensen niet toegankelijk is. Daar komt bij dat op het platteland helemaal geen sportaanbod is; 3.
Hardlopen/joggen is toegankelijk voor iedereen. Je hebt alleen een paar schoenen nodig.
Op de Filippijnen hebben alle scholen uit de Provincie Rizal hun medewerking toegezegd voor dit
loopevenement. Omdat het gaat om meer dan 10.000 kinderen is er besloten dat elke school een
aantal leerlingen mag selecteren die vervolgens meedoen aan de BAHAY AURORA RUN. Totaal
zullen er 1.700 kinderen meelopen.
De kinderen van BAHAY AURORA zijn al druk aan het trainen. Omdat er veel armoe is op de
Filippijnen, is er besloten, dat de prijzen voor winnaars zullen bestaan uit ZAKKEN RIJST. Van één
zak rijst kan één gezin een maand eten. Het kindertehuis gebruikt drie zakken rijst per week.
De kindermarathon wordt gelopen met medewerking van de Stichting WOS (Wings of Support) en
enkele KLM Roadrunners. De stichting WOS is ontstaan uit vliegend personeel van KLM en
Martinair. Bij verre vluchten naar arme landen steken ze de handen uit de mouwen door te helpen
bij wees‐ en kindertehuizen.
Ik ben één van de KLM Roadrunners die meegaan om de kindermarathon te begeleiden. Om niet
met lege handen aan te komen wil ik familie, vrienden en bekenden rijst verkopen in zakjes van 250
gram à 2,50 euro per stuk. De hele opbrengst gaat rechtstreeks naar de BAHAY AURORA RUN.
Albert Heijn aan het Muiderbos te Hoofddorp stelt belangeloos deze rijst beschikbaar.
De projecten zijn na te lezen op: www.wingsofsupport.org. en op www.bahayaurora.nl."
Voor meer info: annie.schrijvers@planet.nl

