Atletiek: Wings of Support (KLM) ingeschakeld bij de organisatie van
hardloopevenement op de Filippijnen
dinsdag 18 januari 2011 22:02
HOOFDDORP ‐ Donderdag 20 januari reist een groep projectcoördinatoren van Wings of Support (KLM) af naar de
Filippijnen om daar te helpen bij de organisatie van een groot hardloopevenement op 29 januari voor zo'n 1.700
kinderen. Tevens zullen er een aantal mensen van de KLM hardloopvereniging (KLM Roadrunners) naar de Filippijnen
reizen om hun expertise te delen en mee te helpen bij het coördineren van het evenement.
Cock van der Pol: "De hardloopwedstrijd is een initiatief van medelander Herke Smidstra, woonachtig op de
Filippijnen. Hij is samen met zijn vrouw Arleen de oprichter van kindertehuis Bahay Aurora voor straatkinderen. In
september is dit kindertehuis ernstig overstroomd door de typhoon Ondoy. Diverse media (tv, radio en kranten) in
Nederland hebben toentertijd aandacht besteed aan dit getroffen kindertehuis en betrokkenheid van
projectcoördinator Lex de Vries (Enkhuizen) van Wings of Support.
Herke Smidstra heeft het idee opgevat om dit grote hardloopevenement te organiseren omdat de levensstijl en
voedingspatroon van Filippino's nogal te wensen over laat. In combinatie met te weinig lichaamsbeweging leidt dit in
dit ontwikkelingsland tot veel gezondheidsklachten. Bij Bahay Aurora krijgen de kinderen (straatkinderen) die daar
wonen drie keer per dag een gezonde maaltijd en wordt elke dag minimaal een half uur gesport. Dat deze aanpak
werkt is te merken aan het feit dat er over het algemeen weinig kinderen ziek zijn.
Deze gezonde manier van leven wil Herke graag uitdragen aan de mensen uit de omgeving. Tevens is het natuurlijk
heel erg leuk om een dergelijke wedstrijd voor kinderen te organiseren. Uiteraard is het organiseren van een
wedstrijd voor zo'n 1700 kinderen een Mega Klus. Wings of Support ondersteund dit initiatief dan ook van harte
middels het afvaardigen van de hierboven genoemde groep vrijwilligers die de handen uit de mouwen gaan steken.
Voor de Wings of Support medewerkers (zijn allemaal vrijwilligers, WoS kent geen betaalde medewerkers) zullen de
begeleidende activiteiten plaatsvinden gedurende een 'normale' werkcyclus. Hetgeen betekend werkend heen
vliegen naar Manilla. Ter plaatse afreizen naar Baras waar het kindertehuis Bahay Aurora staat. De dag na aankomst
is de wedstrijd en de volgende dag weer werkend terug vliegen naar Schiphol."
De KLM Roadrunners zullen al eerder naar de Filippijnen gaan en ter plaatse assisteren met de laatste
voorbereidingen.
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