Atletiek: Lopen voor rijst tijdens de Bahay Aurora Kids Marathon in
Manilla (Filippijnen)
zondag 13 februari 2011 17:02
SCHIPHOL ‐ 25 januari 2011, 9 uur lokale tijd: De eerste vrijwilligers van de KLM Roadrunners landden op
Manilla International Airport om deel te nemen aan de organisatie van de Bahay Aurora Kids Marathon.
Een hardloopwedstrijd, die anders dan de naam aangeeft, maar maximaal zes kilometer was, voor de
kinderen in Baras, een voorstadje van Manilla, Filippijnen.
Cock van der Pol: "Anders dan in Nederland leeft het sporten onder de jeugd niet. Daarom had het
kindertehuis Bahay Aurora, geleid door de Nederlanders Herke en Arleen Smidstra, het plan opgevat om
een kindermarathon te organiseren. Samen met de ervaring en hand‐ en spandiensten van de vrijwilligers
van de KLM Roadrunners en leden van Wings of Support, moest er een veilig en goede loop georganiseerd
kunnen worden.
Op vrijdag 28 januari kwam de laatste groep vrijwilligers (werkend) aan in Manilla. Onder de groep
vrijwilligers zaten ook de Hoofddorpers Kitty Meijburg, Elly Bootsma, Joop Stroes, Annie Schrijvers,
Bea van Leeuwen en Cock van der Pol.
De wedstrijd had in Nederland al gauw de bijnaam gekregen van "Lopen voor rijst". De kinderen konden
een zak rijst van vijftig kilo winnen als ze eerste werden. Met deze zak rijst kan een familie een maand lang
leven, dus voor de kinderen was het een drijfveer om extra hun best te doen. De tweede plaats was goed
voor vijfentwintig kilo rijst en de derde plaats had twaalf en een halve kilo.
Veel personen en instellingen in Nederland hebben een zak rijst gedoneerd en de opbrengst van
verjaardagen werd opgeofferd aan rijst. Albert Heijn in Muiderbos had zelfs samen met Annie Schrijvers
een ludieke actie verzonnen door kleine zakjes rijst gratis beschikbaar te stellen om in de vriendenkring te
verkopen en de opbrengst te schenken om grote zakken te kopen.
Na de briefing op vrijdagmiddag werden de definitieve taken verdeeld
Organisatorisch waren we wel wat gewend, maar in deze cultuur en de korte tijd voor de wedstrijd dat we
de locatie en het parcours konden zien, hield ons de gehele nacht bezig. Toen het om vier uur op
zaterdagochtend tijd was om naar de start te vertrekken bleek dat niemand had kunnen slapen.
Aangekomen bij de start en registratieruimte (plaatselijke gym) zagen we tot onze grote verbazing en schrik
dat er al honderden kinderen stonden te wachten op ons.

Om zeven uur moest het dan toch echt gebeuren. De hoofdweg was afgesloten met behulp van het leger
en de politie en de eerste groep van kinderen (tien‐ en elfjarigen) konden gaan lopen. De namen van de
prijswinnaars en het wedstrijdverloop is niet interessant maar de enorme discipline was een eyeopener
voor ons. Alle kinderen stonden keurig in rijen achter elkaar voor de start, geen gedrang, niet stiekem
smokkelen, maar keurig wachten op de start. Ook aan de finish verliep het geweldig. Zodra de laatste loper
de finishlijn gepasseerd was, verhuisde de finish naar een volgende afstand en kon de volgende groep
kinderen starten.
Om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden werden er restanten van startnummers
gebruikt van Nederlandse wedstrijden. Zo liepen er kinderen met een startnummer van de
Haarlemmermeer Marathon naast de kinderen met een startnummer van de kinderloop. Het geeft wel een
leuk gezicht 12.352 km van huis een hardloopwedstrijd met Nederlandse startnummers.
Na de finish van de laatste groep, zestien‐ en zeventienjarigen, werd er naarstig gewerkt om een juiste
rangschikking te krijgen zodat de juiste kinderen de juiste prijs in ontvangst mochten nemen. Totaal hebben
er ongeveer 1.800 kinderen meegedaan. Leuk was de prijsuitreiking van de trotse winnaars van de jongste
categorie, kinderen die kleiner waren dan de zak rijst die ze kregen.
Na een paar dagen intensief optrekken met de kinderen van Bahay Aurora kwam het moeilijke moment van
afscheid nemen. Op de weg terug naar Manilla en de vliegreis naar Schiphol hoorden we de kinderen nog
zingen in onze gedachten. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen......één, twee, drie, vier
hoedje van, hoedje van.....Poesie mauw, ik hou van jou.
Voor meer informatie zie http://www.bahayaurora.nl/nieuws.php#laatstenieuws."
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