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Deze brief ontvangt u omdat wij u graag rekenen tot de
vriendenkring van Estrela Nova. Mocht u op ontvangst
hiervan toch geen prijs stellen, wilt u dat dan aan ons
doorgeven?
Opmaak: Joanne Reeves

De Parklaankerk in
Driebergen

Wilt u meer informatie over Estrela Nova, of zou u graag
een actieve rol willen spelen in de organisatie in Nederland?
Neem dan contact met ons op via het emailadres of telefoonnummer dat staat vermeld in het briefhoofd.

Estrela Nova bedankt de kerk voor haar trouwe
steun mede door de regelmatige zondagse
collecte, speciaal ten bate van het werk voor de
kinderen.

Al gedurende vele jaren wordt Estrela Nova
ondersteund door de Parklaankerk in Driebergen. Men draagt Estrela Nova een warm hart
toe en de kerkleden informeren regelmatig hoe
het met de kinderen en jongeren in Sao Paulo
gaat. Afgelopen zomer mochten Josien en Rits
tijdens een zogenaamd zomercafé een lezing geven over het project bij hen thuis. De hele keuken
zat vol en na koffie met zelf gebakken Braziliaans
gebak vertelden Rits en Josien beurtelings over
het wel en wee bij Estrela Nova. Een verhaal dat
ook nog eens werd aangevuld door een van de
aanwezigen, Anje Leenders. Zij vertelde dat haar
dochter Floor met haar Utrechtse studentenkoor
Estrela Nova een aantal jaren geleden had bezocht, en dat de ontvangst door de kinderen en
de leiding hartverwarmend was geweest.
“Als je er eenmaal bent geweest en alles hebt gezien, hoe de mensen moeten leven met het minimale en met de criminaliteit zo in hun nabijheid,
dan is je leven nooit meer als daarvóór. De vreugde en levensdrang van deze kinderen is zo groot,
dat vergeet je je leven niet meer,” zo verwoordde
Anje het gevoel dat Floor destijds op haar moeder
had overgebracht.
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e verjaardag
EstrelaNieuwe
Nova viert
haar 33Brasil
voorzitter

Het begon allemaal met een klein groepje buurtbewoners in 1980. Een verbetering van sanitaire
voorzieningen, huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid, dat waren de wensen van een groep
bewoners van Campo Limpo die koste wat het
kost hun eigen situatie wilden veranderen.
De ontwikkelingen daarna gingen zo snel, dat er al
snel een officiële ruimte nodig was om deze beweging voort te zetten. Zo werd op 15 juli 1984
´Estrela Nova Movimento Comunitário´ geboren.

Estrela Nova is erg blij om haar verjaardag elk jaar
weer te mogen vieren met zulke speciale mensen
die zoveel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap en aan de groei van de
instelling.

Sindsdien zijn 33 jaar voorbij en de oprichters hadden nooit kunnen bedenken hoe groot en ontwikkeld Estrela Nova na al die jaren zou zijn. De
33e verjaardag van de organisatie werd, zoals
elk jaar, met alle oprichters gevierd tijdens een
lunch bij Estrela Nova. "Ik kijk altijd erg uit naar
deze datum, want het is erg leuk om de groep
te ontmoeten met wie ik samen de stichting
ben gestart. Het was ook deze keer weer erg
fijn en volgend jaar ben ik er zeker weer bij!"
zegt Maria Aparecida de Deus, 71 jaar oud. Helemaal in het begin van de organisatie begon
"Dona Cida" als kok en verzorger in de crèche,
later maakte ze deel uit van de coördinatie en
organiseerde verschillende evenementen om
geld op te halen.
Elke keer merken alle aanwezigen weer hoe
belangrijk deze jaarlijkse bijeenkomst is. Veel
van de oprichters zijn al oud en het is helaas
nooit zeker tot wanneer ze kunnen meedoen
aan de jaarlijkse viering. Tussen 2016 en 2017
overleden er drie van Estrela Nova´s oprichters:
Dona Conceição Siqueira, Senhor Manoel Martins en Wilma Rodrigues. Zij werden dan ook erg
gemist. Oprichter José Ferreira da Conceição,
die al 48 jaar in de buurt woont, betreurt het
verlies van zijn vrienden. "Het is een eer om Estrela Nova 33 te zien worden, maar het spijt me
de groep te zien krimpen. Vroeger waren we
met veel mensen en nu zijn we een minderheid.”
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EenNieuwe
lunch voor
het goede
doel
voorzitter
Brasil
recht op een portie feijoada en daarbij kregen de
gasten tijdens het eten een optreden van Sá Vieira
(Samba-zanger).
"Alles was goddelijk! Wat een optreden! Complimenten aan iedereen die deze feijoada heeft gemaakt!" zei Márcia Costa, een buurtbewoner.

Op 12 augustus 2017 vond een nieuw evenement
op het sportveld van Estrela Nova plaatst: Feijoada Solidária. Een evenement waarbij buurtbewoners voor 20 reais ( ongeveer 5 euro) een heerlijke
feijoada konden eten. Feijoada is hét traditionele
Braziliaanse gerecht, een stoofpot met vlees, bruine bonen en rijst. Het doel van het evenement was
om geld op te halen voor de organisatie.
In tegenstelling tot andere evenementen die door
Estrela Nova worden georganiseerd, werd dit evenement gerealiseerd door een team van 50 vrijwilligers, waaronder vrienden en medewerkers van de
organisatie.

Het evenement trok niet alleen families uit de
buurt aan, maar ook partners van andere instellingen. "Naast de gezelligheid en het nuttige doel van
de lunch, laat dit evenement opnieuw de goede
interactie en het uitstekende werk zien dat Estrela
Nova samen met de gemeenschap ontwikkelt", benadrukte één van de partners.

Het was best een uitdaging om dit voor de eerste
keer te organiseren. Ongeveer 400 mensen namen
deel aan het evenement waaronder buurtbewoners, medewerkers en kinderen. De toegangskaartjes werden voor een lage prijs verkocht zodat
alle families konden deelnemen. Het kaartje gaf
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Officiële opening
het overdekte
Nieuwevan
voorzitter
Brasilsportveld
Op 23 september 2017 werd het overdekte sportveld van Estrela Nova officieel geopend. De overdekking van het sportveld is een droom die na 13
jaar uitkomt. “We zijn erg blij voor de gemeenschap, omdat we hard hebben gewerkt om dit
doel te realiseren. Nu kunnen we nog vaker gebruik maken van het sportveld” zei Mauro Cervellini (voorzitter bij Estrela Nova) bij de opening
van het evenement.

opening van het overdekte sportveld. Daarnaast
waren ook de adviseurs van de wethouder Jair
Tatto (de partner van Estrela Nova bij de realisatie
van de overdekking) aanwezig.

De opening werd gevolgd door presentaties van
groepen kinderen die deelnemen aan het project
van ‘Movimentos para Cidadania’ dat op zaterdagen werd aangeboden. Als resultaat van de verschillende workshops, gaven jongens en meisjes
Medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, kindemonstraties van capoeira, karate, basketbal en
deren en hun families kwamen op zaterdagmiddag dans. Onder het genot van een zakje popcorn en
naar Estrela Nova voor de officiële en feestelijke
een drankje, keken alle aanwezigen naar de opvoeringen van de verschillende groepen.
Het sportveld van Estrela Nova werd gebouwd in
2003 en werd mogelijk gemaakt door een grote
donatie door de Stichting Vrienden Van Estrela
Nova. Voor die tijd was er alleen een zandveld
waar de gemeenschap gebruik van kon maken. In
2006 zorgde een nieuwe fondsenwerving voor een
belangrijke renovatie van het sportveld, namelijk
een betonnen, sportvloer met lijnen om de verschillende sporten te kunnen beoefenen. Estrela
Nova was erg blij met het sportveld, maar door de
enorme hitte in de zomer en soms zware regenstormen kon het veld niet altijd gebruikt worden.
Na 10 jaar is het nu ook gelukt om de overdekking
van het veld te realiseren. In de tweede helft van
2016 werd, met steun van de gemeente São Paulo,
eindelijk de overdekking afgemaakt. Nu is het gebruik van het veld niet meer afhankelijk van het
weer. Het sportveld wordt nu in totaal door meer
dan 500 kinderen en volwassenen gebruikt. Ook
wanneer het regent. Daarnaast wordt het veld ook
regelmatig gebruikt voor evenementen en hoeft
niemand zich meer druk te maken over een regenbui.
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Sluiting ´Centro
para
Juventude´
(jeugdwerk)
Nieuwe
voorzitter
Brasil
Als gevolg van een tekort aan financiering moest Estrela Nova in oktober
helaas de activiteiten van het jeugdwerk beëindigingen. De organisatie
nam afscheid van het team dat de afgelopen 5 jaar ontzettend goed werk
heeft verricht.
De medewerkers van het ´Centro para
Juventude´ (jeugdcentrum) hielden
zich vooral bezig met het organiseren
van verschillende activiteiten voor jongeren in de leeftijdsgroep 15 tot 17
jaar. Jongeren uit de buurt konden gratis gebruik deelnemen aan deze activiteiten. Estrela Nova had op deze afdeling plaats voor 60 jongeren en ondersteunde daarmee 50 verschillende families. Dit project werd voor
het grootste gedeelte door de gemeente São Paulo gefinancierd, maar was helaas niet voldoende meer
om een kwalitatief goed programma aan te kunnen bieden.
Alle activiteiten van deze afdeling waren gericht op de ontwikkeling van jongeren uit de buurt, die zich
vaak in een sociaal kwetsbare situatie bevinden. De vier dames van de jeugdafdeling (zie foto hierboven)
hielpen deze jongeren zich voor te bereiden op hun rol in de maatschappij en ondersteunden hen ook
richting het vinden van een baan. De jongeren konden hiervoor dagelijks terecht bij één van de teamleden en kregen daarnaast ook een warme maaltijd aangeboden bij Estrela Nova.
Het werk van de afgelopen 5 jaar was niet alleen erg belangrijk voor de wijk Campo Limpo, maar ook voor
het Estrela Nova team, de jongeren en de bijhorende gezinnen die geholpen zijn. Afgelopen oktober nam
Estrela Nova na 5 jaar afscheid van de vier teamleaden.
Het team van de jeugdafdeling vond
het erg jammer dat er een einde
kwam aan het werk en liet bij het
afscheid weten: “We zijn dankbaar
voor de momenten waar we geleerd, gedeeld en meegeleefd hebben met deze jongeren. We hopen
dat zij allemaal hun dromen blijven
volgen en willen degenen bedanken
die altijd in ons werk geloofd hebben! De hulp die wij aanboden was
geen service, geen cursus, geen
school en geen stage. Wij waren de
najagers van hun dromen!''
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Nieuwe activiteit:
Feira Mãos
que Fazem
Nieuwe voorzitter
Brasil
Verschillende non-profit organisaties uit de buurt Campo Limpo
(waaronder Estrela Nova) zijn gezamenlijk een nieuw initiatief gestart
om samen activiteiten te organiseren voor de buurtbewoners.
Afgelopen december vond de eerste activiteit van deze samenwerking
plaats: ´Feira Mãos que Fazem´, wat letterlijk ´Markt van Handen die maken´ betekent, een kunstnijverheid markt. Op 16 december vond een
markt plaats waar buurtbewoners hun zelfgemaakte producten konden
verkopen. De organisatie wil op deze manier zichtbaarheid geven aan alle
talenten die de buurt te bieden heeft en daarnaast bijdragen aan de economie van de regio. Op de markt waren verschillende producten te koop
zoals zelfgemaakte taarten, sieraden en haakwerken. Het was een mooie
presentatie van de veelzijdige en levendige cultuur van de regio.
Binnenkort zullen ook andere activiteiten starten die vanuit dit initiatief
ontwikkeld zijn.

Einde zaterdagprogramma
Het sportveld van Estrela Nova wordt de hele
week gebruikt door verschillende groepen kinderen en jongeren. Doordeweeks worden er verschillende sportieve activiteiten gedaan door de
groepen kinderen van de naschoolse opvang. In
2015 kreeg Estrela Nova een bedrag van de gemeente São Paulo om dit programma daarnaast
ook voor twee jaar lang op zaterdag aan te kunnen
bieden. Op de zaterdagen konden dan ook andere
kinderen uit de wijk, die niet ingeschreven staan bij
de naschoolse opvang, een sportieve les volgen.
Vanaf november 2015 volgden in totaal ongeveer
220 kinderen en jongeren elke zaterdag een (gratis)
les dans, karate, basketbal, voetbal of capoeira op
het sportveld van Estrela Nova. De lessen waren erg
gewild en er was altijd een lange wachtlijst om deel
te kunnen nemen.

de capoeira-dansen waren een mooi resultaat van
de afgelopen 2 jaar.
Beide programma´s, doordeweeks en in het weekend, werden afgelopen jaren door de gemeente
São Paulo gefinancierd. Deze financiering loopt na 2
jaar af, maar gelukkig heeft Estrela Nova opnieuw
een budget van de gemeente ontvangen om het
programma de komende jaren doordeweeks te
kunnen voortzetten. De financiering voor het zaterdagprogramma is helaas verlopen en een belangrijk
doel voor de komende tijd is daarom het verwerven
van nieuwe fondsen om het programma ook weer
op zaterdag te kunnen aanbieden.

In november 2017 (2 jaar verder) liep helaas de financiering van dit project af. Estrela Nova heeft
geen eigen budget om dit project zelfstandig voort
te zetten en moest helaas het zaterdagprogramma
sluiten. Op 25 november werd op het sportveld de
afsluiting van het project gehouden en lieten alle
groepen hun geleerde vaardigheden zien. Enthousiaste dansjes, stoere karate-skills en indrukwekken6
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afsluiting
jaar voor
kinderen en
Nieuwe
voorzitter
Brasil
hun families
Op 8 december vond het langverwachte eindfeest
plaats voor de kinderen van de naschoolse opvang
van Estrela Nova. Het was een speciale avond voor
zowel het team van begeleiders, als voor de 135 families die uitgenodigd waren. Ongeveer 180 kinderen
lieten deze avond aan hun ouders, broertjes en zusjes
zien wat zij het afgelopen jaar tijdens de opvang gedaan en gemaakt hadden. Voor de oudste groep jongeren (14 - 15 jaar) was het tevens een afscheid van
de naschoolse opvang, omdat dit hun laatste jaar was.
Bij de 8ste editie van dit evenement waren ongeveer
400 volwassenen en kinderen aanwezig. Zij konden
genieten van prachtige uitvoeringen van onder andere dans, muziek en capoeira. Daarnaast was er een
tentoonstelling van alle knutselwerken die de kinderen het afgelopen jaar gemaakt hebben. Ook werd
het moment aangegrepen om het team van begeleiders van Estrela Nova te bedanken voor hun goede
werk van het afgelopen jaar.
Voor de gelegenheid was heel Estrela Nova gezellig
gemaakt met (door de kinderen) geknutselde kerstversieringen. Om het feest compleet te maken, werd
er een kerstdiner geserveerd voor alle kinderen en
hun families. Het kerstdiner is niet alleen een manier
om de afsluiting van het jaar te vieren, maar helpt ook
bij het versterken van de familieband. Vaak hebben
ouders niet het geld om kerst op een speciale manier
te vieren en sommige kinderen hebben daarom nog
nooit kerst gevierd.
In de week voor het feest werd aan de kinderen gevraagd waar zij aan dachten bij kerst. Tiago (10), vertelde dat hij niet geloofde dat kerst echt bestond, omdat het alleen iets is wat je op televisie ziet. Hij had
nog nooit kerst gevierd en nog nooit een kerstdiner
met zijn familie meegemaakt. Op de avond van het
kerstfeest zat hij zichtbaar te genieten en liet na
afloop weten dat hij nu toch wél in kerst geloofde. Hij
had nu met zijn eigen ogen gezien dat het feest gevierd werd en had voor het eerst met zijn familie een
echt kerstdiner meegemaakt. Om deze reden is het
jaarlijkse feest heel belangrijk voor zowel de kinderen,
als de families. Door samen dit speciale moment te
vieren en te delen, wordt de familieband versterkt en
creëren de kinderen een eigen herinnering bij kerst.
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Onze sterren:
team vanBrasil
psychologen
Nieuwehet
voorzitter
Acht jaar werkzaam in de wijk, 13 vrijwillige professionals en ongeveer 150 behandelingen per jaar. Dit zijn
een paar van de goede resultaten die het team van vrijwillige psychologen van Estrela Nova bereikt heeft.
Sinds 2009 kunnen zowel volwassenen als kinderen uit
de wijk, elke zaterdagochtend terecht bij de één van de
psychologen. De bewoners weten dat op deze dag minstens drie psychologen klaarstaan om ze te verwelkomen bij Estrela Nova’s crèche. Tessy Hantzschel, Manucha Guimarães, Silvia Martinelli, Cristina Carvalho, Caio
Vitor Ferreira, Helena Rizzi, Isabora Florence, Lucas Antonini, Nathalia Loiola, Kim Anker, Silvia Hasse en Livia
Albano zijn de vrijwilligers die hun diensten als psycholoog (gratis) aanbieden aan de bewoners van Campo
Limpo.

heel jaar komen. Het is heel gevarieerd." zegt Tina.
Juliana Karoline Ferreira is 5 jaar werkzaam als vrijwilliger in het team. Tijdens de behandelingen werkt ze aan
zelfrespect, helpt gedachten te verhelderen en toont
begrip voor de verschillende levenssituaties. Volgens
haar zou het praktisch onhaalbaar zijn om dit totaalplaatje aan zorg in een privékliniek tegen te komen. "Er
zijn hier problemen/vragen die ik ook echt alleen hier
tijdens het werk en contact met de mensen kan leren
begrijpen" zegt ze.

Om de afspraken soepel te laten verlopen, is er ook iemand die verantwoordelijk is voor het inplannen van
patiënten. Antonietta Octaviano heeft deze taak op zich
genomen en onderhoudt daarnaast het contact met psychologen, verzorgt de administratie en zorgt voor de
Om de beurt werken een aantal leden van het team vrij- ruimte. De verpleegassistent bij de crèche van Estrela
willig op zaterdagochtend zodat de bewoners langs kun- Nova stond helemaal achter het doel van het psycholonen komen voor een gesprek/behandeling. “Over het
gische team en is vanaf het begin ook werkzaam als vrijalgemeen zijn er vooral veel emotionele problemen,
williger op zaterdag. Het jaar 2017 was echter haar laatloopbaan- en werk gerelateerde vragen, relatieprobleste werkzame jaar, zij is inmiddels met pensioen. "Het
men en vervelende ervaringen waar de mensen mee
was fijn om hier al die jaren te werken. Het aanbod van
komen” vertelt Lucas Antonini, één van de oprichters
psychologische hulp is echt iets geweldigs voor de gevan het initiatief. “Er zijn gevallen die zeer goed in één
meenschap. De mensen uit de buurt danken ons regelgesprek te behandelen zijn, maar andere gevallen heb- matig en wij zien hoeveel zij ons nodig hebben.” aldus
ben een follow-up voor de lange termijn nodig. In dat
Antonietta.
geval proberen we de persoon op de best mogelijke manier te helpen en eventueel naar een andere openbare Het werk van het team heeft Estrela Nova ook meer
zichtbaarheid in de regio gegeven. Scholen, kerken, inof particuliere instantie door te verwijzen. "
stellingen en andere professionals in de regio verwijzen
Lucas, Tessy en Silvia zijn verantwoordelijk voor de start regelmatig door naar het psychologische team. Estrela
van het aanbieden van psychologische hulp via Estrela
Nova is dan ook erg trots op het team. De organisatie
Nova. Vóór het psychologische team bestond, deed Luhoopt dat dit belangrijke werk nog lang zal worden doorcas al vrijwilligerswerk bij de crèche van Estrela Nova. Hij
gezet en daarmee bij zal dragen aan een positieve verankwam toen met het idee om een team psychologen te
dering van en voor de gemeenschap.
verzamelen die de community ook op dit gebied hulp
kon bieden.
Op de laatste zaterdag van elke maand komen alle psychologen samen voor een overleg. Deze bijeenkomsten
zijn belangrijk om het werk op elkaar af te stemmen.
"We hebben oude en jonge teamleden, deze mix van
ervaringen maakt het werk erg interessant" zegt Tina.
Tina is al 44 jaar werkzaam als psycholoog en wilde
graag naast het werk in haar eigen praktijk, haar klinische expertise aanbieden aan een community waar een
grote behoefte aan psychologische hulp lag. "Tessy belde me bij de start van het initiatief met het voorstel om
op locatie aanwezig te zijn voor de gemeenschap en dan
te zien of er iemand zou komen. Het was na de eerste
keer gelijk duidelijk dat de vraag naar psychologische
hulp vanuit de gemeenschap heel groot was. Er zijn nu
mensen die één keer komen en er zijn mensen die een
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Vrijwilliger
bij Estrela
Nova
Nieuwe voorzitter
Brasil
Mijn naam is Myrre Keuning en sinds september vorig
jaar ben ik vrijwilliger bij Estrela Nova. Eind 2016 vertrok ik samen met mijn vriend naar São Paulo om een
nieuw avontuur aan te gaan. Vanaf het begin was ik
gelijk al onder de indruk van de grote contrasten in
deze immense stad. Vooral het verschil tussen arm en
rijk doet mij nog steeds iedere keer versteld staan. Ik
wilde mijn tijd hier op een nuttige manier invullen en
wilde heel graag vrijwilligerswerk doen bij een organisatie die iets voor mensen in een achterstandspositie
doet. Mijn moeder hoorde via via over Estrela Nova en
toen ik voor vakantie in Nederland was, heb ik gelijk
contact opgenomen met Rits en Josien om kennis te
maken. Zij vertelden mij met veel enthousiasme over
Estrela Nova en alle goede dingen die de organisatie
voor de gemeenschap doet. Ik was meteen enthousiast
en een aantal weken later stond ik in São Paulo op de
stoep van Estrela Nova voor mijn eerste dag. Al vanaf
die eerste keer voelde ik mij er erg thuis. Hermien en
de medewerkers zijn allemaal ontzettend verwelkomend, open en vriendelijk!

opvang. Als ik hier rondloop heb ik zoveel bewondering
voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Bij de
naschoolse opvang hoor ik de trommels van de capoeirales, zie ik kinderen fanatiek basketballen op het
sportveld en kijk ik een klaslokaal in waar druk geknutseld wordt. Bij de crèche zie ik spelende kindjes onder
de mangoboom, hoor ik één van de juffen een liedje
zingen in de kring en komt er luid kabaal uit de eetzaal
waar de kinderen net een fruithapje krijgen. Op die
momenten besef ik hoe ver de oprichters zijn gekomen
en hoeveel ze bereikt hebben in de afgelopen 33 jaar.
Zij hebben een lange weg afgelegd die vandaag de dag
een enorm verschil maakt voor honderden kinderen
(en hun families) uit de favela. Het is fijn om te weten
dat deze kinderen elke dag terecht kunnen bij Estrela
Nova, die een veilige omgeving biedt waar ze samen
kunnen spelen, goed eten en aandacht van de juffen
krijgen. Tegelijkertijd weet je dat de hoeveelheid kinderen die bij Estrela Nova terecht kunnen, maar een
fractie is van de hoeveelheid kinderen die nog op de
wachtlijst staan om ingeschreven te worden. Daarom is
het zo belangrijk om het goede werk van Estrela Nova
voort te zetten en te blijven investeren in groei en ontwikkeling. Ik vind het heel fijn dat ik hier op mijn manier een steentje aan bij kan dragen en ben erg dankbaar dat Estrela Nova op mijn pad is gekomen!

Nu ben ik alweer meer dan 5 maanden werkzaam als
vrijwilliger bij de organisatie. Twee à drie keer per
week ben ik aan het werk bij Estrela Nova en help ik
mee met marketing & communicatie en eventuele losse klusjes. Daarnaast maak ik regelmatig foto´s bij evenementen en activiteiten bij de crèche of naschoolse
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Financieel
verslag
StichtingBrasil
Vrienden van
Nieuwe
voorzitter
Estrela Nova 2017

In 2017 werd voor € 25.158,19 aan donaties en giften ontvangen, bijna € 3000 minder dan in 2016. Aan
subsidie is overgemaakt naar Brazilië een bedrag groot € 28.075,00. In dit bedrag is een gift begrepen
van € 575,00 voor een specifiek project. Dit bedrag kregen wij van 40MM een organisatie die elk jaar in
West-Friesland een sponsorloop houdt voor een groot aantal goede doelen.
Naast beperkte bankkosten en de erkenningsbijdrage voor het Centraal Bureau Fondsenwerving, de
toezichthouder goede doelen, waren er verder geen kosten voor de Stichting. Door de sterk gedaalde
rente op de kapitaalmarkt zijn ook de rente-inkomsten sterk gedaald.
Met de zusterstichting in Brazilië is in het verleden een overeenkomst gesloten dat wij aan hen
minimaal voor een periode van twee jaar garanderen dat wij hun activiteiten subsidiëren. Zo kan onze
zusterstichting tijdig haar beleid op onze bijdrage aanpassen. Het bestuur in Nederland wil om deze
reden een minimale reserve van € 50.000,00 aanhouden.
De bestuursleden ontvangen geen enkele bezoldiging voor
hun werkzaamheden.
Driebergen, maart 2018
Frans van Dun, penningmeester
Chris Frons, secretaris
Rits Verkerk, voorzitter
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Een nieuwe
vrijwilligster
bij
Nieuwe
voorzitter werkzaam
Brasil
Estrela Nova
Een tijd geleden werden we gebeld door Myrre Keuning , die vertelde dat haar vriend Bas voor langere tijd naar Brazilië zou gaan, en dat zij weliswaar met hem meeging, maar er graag vrijwilligerswerk
wilde gaan doen. Ze vroeg of zij een keer bij ons langs mocht komen om zich voor te stellen en om het
een en ander over Estrela Nova te weten te kunnen komen.

Alzo geschiedde. Op een zonnige
dag in juni kwam zij bij ons en vertelde dat ze een HBO opleiding Communicatie bij Inholland in Rotterdam
achter de rug had , met als minor
Design & Branding. Ze wilde zich
heel graag nuttig maken in de megastad Sao Paulo, waar zoveel hulp
nodig is. Maar ja… waar begin je?
Via haar moeder, die in de kerk had
gehoord over het project Estrela
Nova, kwam ze uiteindelijk bij ons
terecht.

Gelukkig maar, want nu zijn we alweer een hele tijd verder en heeft Myrre helemaal haar draai gevonden daar en zich meer dan nuttig gemaakt , zoals u kunt lezen in de nieuwsbrief!! Zij heeft voor onze
nieuwsbrief de copy van al het nieuws van de afgelopen periode bij Estrela Nova uit Sao Paulo voor ons
opgesteld. Hartelijk dank daarvoor Myrre!

Een mooie gift van Hanneke de Heij
Op 7 november 2016 werd Hanneke, een
collega van Josien bij GGZ centraal in Amersfoort, 60 jaar. Zij wilde dit heuglijke feit
graag vieren met familie en vrienden. Maar
wat ze ook fijn vond , was dat ze wilde dat
anderen die het minder hadden getroffen in
het leven een beetje konden meedelen in de
vreugde. Het ontwikkelingsproject Estrela
Nova sprak haar aan, ze vroeg Josien folders
enz. om deze neer te leggen bij de spaarpot
voor Estrela Nova op haar feest. En zo geschiedde! Een paar weken na haar feest nodigde ze Rits en Josien bij haar thuis uit om de
enveloppe met inhoud in ontvangst te nemen.
Estrela Nova werd verblijd met € 250,-, waarvoor wij haar nogmaals heel hartelijk willen danken.
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Nieuwe voorzitter Brasil
Een rommelmarkt in Waddinxveen
Estrela Nova één van de goede Doelen op de Rommelmarkt in Waddinxveen Elk jaar wordt door de
protestantse wijkgemeente de Rank in Waddinxveen een grote Rommelmarkt op het terrein van het
Coenecoopcollege gehouden. Doel is om geld in te
zamelen, maar niet alleen voor de eigen kerk, maar
ook voor andere Goede Doelen. Dit jaar heeft de organisatie vier goede Doelen uitgenodigd waarvan wij
er één van waren. Via Hennie en Ida Molenaar, die op
de bijgaande foto poffertjes aan het bakken zijn, is de
Stichting Vrienden van Estrela uitgenodigd. Josien en
Rits stonden er die dag ook met een kraam met allerlei info materiaal. Estrela Nova heeft ruim € 1500,ontvangen waarvoor onze hartelijke dank.

CBF keurmerk
De Stichting heeft ook dit jaar weer de jaarlijkse toetsing gehad door het bureau van het CBF
en haar keurmerk kunnen behouden. Als bestuur zijn wij daar zeer blij mee. Beoordeeld zijn
onder meer de statuten, het meerjarig beleidsplan, het jaarverslag over 2017, de jaarrekening
van 2017 en de verklaring van de kascontrolecommissie. Het bestuur bedankt Hans van der
Linden en Arthur Modderkolk die samen de kascontrolecommissie hebben gevormd.
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