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Estrela Nova bestaat 30 
jaar: groot feest! 

Op 14 juli, 30 jaar geleden is Estrela Nova opgericht. Wat 
in 1984 begonnen is als een kleine crèche voor baby’s en 
peuters bij Jos en Hermien Schoenmaker in hun huis. (Zij 
woonden destijds in de sloppenwijk Campo Limpo.)  

Bankrekeningnummer:  
NL 87 RABO 0395 2342 04  

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 

[Datum] Sed porttitor imperdiet odio. Sed ut leo.  

Inmiddels is het uitgegroeid tot een grote organisatie met 
veel afdelingen, zoals naschoolse opvang voor baby’s, 
peuters, kinderen in de basisschoolleeftijd, opvang voor jong 
volwassenen met opleidingsmogelijkheden, computer-
cursussen, alfabetiseringscursussen, een gezondheidspost 
en een polikliniek voor 3000 gezinnen. Er is een sportveld 
gekomen dat wordt gebruikt voor allerlei activiteiten zoals 
theater, dans, muziekuitvoeringen, vertonen van films en 
uiteraard het beoefenen van allerlei sporten.  
Kortom in die 30 jaar is er een stralende ster gerezen die de 
gehele gemeenschap verlicht en verwarmt, een Estrela 
Nova! 
Dit was een groot feest waard en dat hebben ze dan ook 
gevierd, een week lang! Elke dag stond er een andere 
afdeling in de picture. 
 
Op 14 juli was het algemene feest. Er waren sprekers, er 
werd gezongen en er was een tentoonstelling over degenen 
die Estrela Nova vanaf het begin gesteund hebben en 
geholpen hebben in de ontwikkeling van het project. Het 
was een soort eregalerij, genoemd: Onze sterren. 

nieuwsbrief 

Stichting Vrienden 

Van Estrela Nova 

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. 

Driebergen, maart 2015 

Bosstraat 119 
3971 XC Driebergen 
Tel. 0343 / 517146 
info@estrelanova.nl 
www.estrelanova.nl 

mailto:info@estrelanova.nl
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Op 15 juli stond de crèche centraal , waarbij er een expositie was ingericht over de hele historie en 
waarbij de gehele ontwikkeling op de voet te volgen was. Er waren sprekers en een tentoonstelling van 
allerlei handgemaakte cadeauartikelen. 
Op 16 juli ging het over de opvang van de jongeren, op 17 juli was er een film over de geschiedenis van 
Estrela Nova en ’s middags kon men volop genieten van een prachtig dansspektakel van de jongeren, 
die heel mooi gekleed waren. 18 juli stond in het teken van de gezondheidszorg, de ontwikkeling van 
een eenvoudige hulppost naar een officiële polikliniek, gecoacht door het Albert Einstein ziekenhuis van 
São Paulo. 

ESTRELA NOVA BESTAAT 30 JAAR ! 

Op 19 juli was het genieten voor jong en oud, er kwam een bijzonder “theatercircus” met een live 
orkest erbij. Er werd een prachtig spel gespeeld met de titel: Johanna, tussen hemel en aarde.  
Wat ook zeker vermeld moet worden is dat er elke dag gezorgd werd voor eten en drinken. Wat een 
enorme organisatie van te voren en op de dagen zelf! Dat moet toch wat gevergd hebben van de 
keukencrew, echt geweldig wat deze dames voor een werk verzet hebben! 
 
Estrela Nova kan terugzien op een prachtige feestweek. We wensen de organisatie met alle 
medewerksters en vrijwilligers nog vele jaren toe in saamhorigheid en een vruchtbare toekomst. 
Speciaal willen we onze waardering en bewondering uitspreken voor Jos en Hermien Schoenmaker voor 
hun beide inzet en trouw om zoveel jaren dit project te dragen en vooruit te helpen in haar 
ontwikkeling.  
 
 

Vervolg 
pag.1 



 

 

3 

VERWARMEND GEBAAR 

IN IJSKOUD NEDERLAND 
We waren zaterdag 17 januari 2015 nog 
maar nét terug uit Brazilië toen we 
tussen alle post van de afgelopen twee 
weken een brief aantroffen waar Spoed 
op stond. 
In de brief lazen we dat er de volgende 
dag, 18 januari dus, een oecumenische 
dienst zou zijn in een kerk in 
Driebergen. Alle kerken zouden 
bijeenkomen, zelfs een vertegen-
woordiging vanuit de Turkse moskee 
zou aanwezig zijn. Men wilde de 
collecte bestemmen voor een goed doel 
en de keuze was gevallen op het werk 
van Estrela Nova. 
Zouden wij in verband daarmee 
misschien iets willen vertellen over ons 
werk in Brazilië? 
We hadden de snikhete zon nog in ons 
zitten en een onmiskenbare jetlag. 
Maar ijs en weder dienende wilden we 
natuurlijk heel graag aanwezig zijn! 
Het was een prachtige dienst, waarin 
men de nadruk legde op wat ons allen 
(kerk, moskee of wat voor stroming dan 
ook) verbindt en dat wij elkaar willen 
respecteren.  
Daarna vertelde Rits iets van onze 
ervaringen met de mensen uit Brazilië. 
Grenzen vervaagden, het deed ons 
denken aan het lied: Een mens te zijn op 
aarde in deze wereldtijd… Het was mooi 
dit te mogen meemaken.  

CROWDFUNDRAISING DOOR EEN 

DONATEUR VAN ESTRELA NOVA 
Tijdens de WK, afgelopen kwamen er vele 
Nederlanders naar Brazilië toe om de 
voetbalwedstrijden live mee te maken. Eén van die 
supporters was Gijs Eijsink, een neef van Hermien 
Schoenmaker (coördinator van Estrela Nova) en 
donateur van de Stichting Vrienden van Estrela Nova. 
Maar hij had nóg een reden om São Paulo te 
bezoeken, want zijn dochter Jolien was in die tijd 
werkzaam als vrijwilligster bij Estrela Nova, en hij 
wilde haar daar graag eens bezig zien! In onze vorige 
nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe het Jolien 
bevallen is in de crèche. Maar nu liepen vader en 
dochter samen door de wijk en kon Jolien alle ins en 
outs vertellen van het leven in de wijk. Voor Gijs was 
het niet allemaal nieuw, hij heeft in het verleden 
Estrela Nova al diverse keren bezocht, maar nu was 
hij ook weer onder de indruk van alles wat er weer 
veranderd en verstevigd was. Bovendien heeft hij ook 
nog een stukje van het 30 jarig bestaan kunnen 
meevieren, en hij heeft er met volle teugen van 
kunnen genieten. 
Thuisgekomen wilde hij iets doen met al het 
enthousiasme en hij schreef allerlei relaties (hij is 
journalist) aan, met de vraag of men een eenmalige 
donatie wilde doen ter gelegenheid van het jubileum 
van 30 jaar. En er kwam veel respons, wat 
resulteerde in een prachtig eindbedrag! 
 
Beste Gijs, heel hartelijk dank voor deze mooie 
injectie!  
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In januari jl. zijn we op bezoek geweest bij 
Estrela Nova. Het was alweer 4 jaar geleden dat 
we er waren, veel te lang geleden eigenlijk, dus 
we waren heel blij om er weer eens te zijn en 
ons van alles op de hoogte te stellen. 
Op 12 januari ’s morgens vroeg gingen we op 
pad, laverend tussen vrachtauto’s in het drukke 
verkeer in deze immense stad. Om 9 uur 
arriveerden we bij de crèche. Direct viel ons de 
vrolijke uitstraling op van de gebouwen, het 
frisse geel, rood en blauw. Op de speelplaats 
stonden de nieuwe toestellen, aangeschaft van 
het geld van de Nicolaasschool in Odijk, een actie 
van vorig jaar. Het grasveld was omheind door 
bloeiende struiken, het toonde zo vriendelijk. 
Hoe belangrijk voor kinderen die opgroeien in 
een sloppenwijk en bijna geen natuur ervaren! 
De leidsters ontvingen ons hartelijk en we kregen 
koffie aangeboden, waarna Elisabeth, één van de 
leidsters, ons rondleidde. 
 
Hierna vertrokken we naar het andere deel van 
Estrela Nova, in Jardim Helga en Elisabeth staat 
de gebouwen voor scholing en de 
jongerenopvang. En uiteraard het sportveld, 
waar heerlijk gevoetbald werd. De gebouwen 
werden op dat moment juist opgeschilderd, wat 
hard nodig was. Hermien liet ons zien dat de 
avond ervoor een poging tot inbraak was 
geweest (de zoveelste). Men was uit op de 
voedselvoorraad (zakken rijst en bonen) en op 
de computers. Gelukkig was het niet gelukt, zelfs 
niet met de koevoet. Dit komt omdat de 

sponningen van 
de raampjes en 
deuren allemaal 
van ijzer zijn. 
Maar toch, men 
overweegt nu om 
het terrein heen 
een groot hek te 
plaatsen, wat ook 
helaas weer veel 
kosten met zich 
meebrengt…. 
  

ONS BEZOEK AAN ESTRELA NOVA 



 

 

5 

Ook de gebouwen rondom het sportveld, die 
dateren van 2003, werden nu van een fris verfje 
voorzien. Het is het vermelden waard dat al dit 
werk gedaan wordt door mensen uit de wijk 
zelf. Het is dus ook een stuk werkvoorziening 
voor degenen die werkloos zijn. 

Na dit bezoek liepen we naar de polikliniek. Dit 
gebouw (het was een groot gebouw met terrein 
eromheen) hebben we 7 jaar geleden 
aangekocht en is destijds geheel verbouwd tot 
gezondheidscentrum. Een van de medewerkers 
heette ons welkom en leidde ons rond. In de 
wachtzaal zaten mensen uit de wijk van allerlei 
leeftijd te wachten tot ze werden opgeroepen.  

 

Eerst kregen we de apotheek te zien. Het is 
geweldig fijn dat, als je na onderzoek medicatie 
nodig hebt, dit meteen kunt meenemen en niet 
met de bus naar de stad hoeft om de 
medicijnen op te halen. Daarna liepen we 
verder de kliniek in. Hier was de ruimte voor 
allerlei onderzoek: bloedonderzoek, 
gynaecologisch onderzoek, psychologisch 
onderzoek. Josien vroeg wat nu de meeste 
ziekten waren die hier voor kwamen. De arts 
antwoordde dat dat vooral ziektes waren van 
de luchtwegen, allergieën en diabetes. Er wordt 
ook veel onderzoek gedaan naar 
baarmoederhals kanker. Helemaal beneden in 
het gebouw was de vergaderruimte van de 
artsen en het verplegend personeel. Er stond in 
de hal een grote boom waar allemaal kaartjes 
aan hingen. We vroegen ons af waar dat voor 
was en de arts vertelde dat men in de aanloop 
naar Kerst, iedereen voor iemand anders een 
wens had geschreven, prachtig geïllustreerd 
bovendien. Die lieve wensen brachten zoveel 
moois teweeg dat men na de kerst deze 
positieve impuls niet weg wilde hebben! Dit 
geeft toch wel aan dat de sfeer onderling heel 
goed moet zijn. Het bezoek aan Estrela Nova 
was weer heel indrukwekkend en gaf ons 
inspiratie om door te gaan.   
 

Vervolg 
van pag. 
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Op 14 oktober was het een bijzondere dag bij Estrela 
Nova. Deze dag stond in het teken van gezondheid en 
welzijn. Er kwamen 150 wijkbewoners, waaronder 
kinderen, jongeren en ouderen om alle activiteiten mee 
te maken. De dag begon onder leiding van Beth Cerri met 
een z.g.n. cirkeldans, een vorm van dansen die 
harmoniserend en verbindend werkt.  
Daarna waren er activiteiten die te maken hebben met de 
persoonlijke verzorging en kon men o.a. het haar laten 
knippen. Tevens was er een tandartsassistente aanwezig 
die de kinderen en volwassenen voorlichtte over 
gebitsverzorging. Er was ook verplegend personeel aanwezig van 
de polikliniek. De mensen konden bij hen hun bloeddruk laten 
meten, en tevens het gewicht, lengte en de omvang, om zo de 

BMI te laten meten.  
 
Bovendien was er voorlichting 
over gezond ouder worden en de 
noodzaak van beweging voor jong 
en oud. Ook werd er voorlichting 
gegeven over gezinsplanning. Een onderwerp dat indirect ook met de 
gezondheid te maken heeft is het probleem van zwervend afval in de 
wijk, en hoe daar mee om te gaan. ’s Middags was er een lezing over 
het gevaar van drugsgebruik. Er was bijzonder veel belangstelling voor 
alle onderwerpen en het is een zeer zinvolle dag geweest.  
 

DE DAG VAN DE GEZONDHEID 

OPNIEUW GESLAAGDEN BIJ DE CURSUS 

BEJAARDENVERZORGING 
Sinds 2008 bestaat er de mogelijkheid een cursus 
bejaardenverzorging te volgen bij Estrela Nova. In onze nieuwsbrief 
hadden we hier tot nu toe nog niet veel over geschreven. In Brazilië 
bestaat het fenomeen verzorgingshuis eigenlijk niet. Maar er zijn in 
de sloppenwijken wel ouderen die zorg nodig hebben. In het 
algemeen is er meer aandacht voor de problematiek van de zorg 
rondom de babyopvang, de opvang van lagere schoolkinderen en de 
pubers. Langzamerhand krijgt men meer oog voor de ouderen die meestal hun dagen 
slijten in hun schamele huisje in een sloppenwijk en vooral als ze nog slecht kunnen lopen kan de 
situatie schrijnend worden.  
Elk jaar is er nu de mogelijkheid om een cursus bejaardenverzorging te volgen. Dit jaar sloten 21 
vrouwen deze cursus met goed gevolg af. Dit heugelijke feit werd gevierd met hapjes en drankjes die 
de kersverse bejaardenverzorgsters zelf gemaakt hadden. Deelneemster Maria Leda dos Santos nam 
het woord en dankte de mensen die de cursus georganiseerd hadden. Ze was blij zoveel geleerd te 
hebben en het verheugde haar dat ze nu op haar cv kon bijschrijven dat ze nu gecertificeerd 
bejaardenverzorgster geworden was. Sinds 2008 hebben inmiddels zo’n 100 vrouwen deze cursus 
afgerond, en dit zal het welzijn van de ouderen in de wijk zeker ten goede komen!  
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ENKELE FINANCIËLE ZAKEN 
Door de Stichting Vrienden van Estrela Nova is in 
2014 € 40.000,- overgemaakt naar Brazilië. 
Daarnaast heeft donateur Gijs Eijsink uit 
Enschede middels een crowd fundings-actie geld 
opgehaald. Dit geld is aangewend om iemand 
aan te trekken die het sportveld beheert. Het is 
namelijk belangrijk dat er in de avonden ook 
toezicht wordt gehouden. Als mensen in de 
avond het sportveld willen huren dan moeten zij 
daar een klein bedrag voor betalen. Overdags is 
het sportveld gratis voor de jongeren. De 
ouderen die er ’s avonds willen sporten werken 
overdags en betalen van hun salaris de huur (het 
sportveld is vanaf 18 uur ’s avonds verlicht, dan 
is het donker). 
 
DE POLIKLINIEK 
De polikliniek, waar 3000 gezinnen van gebruik 
maken, wordt volledig betaald door de stad São 
Paulo. Het medische team is door de stad in een 
overeenkomst voor vijf jaar gratis ter beschikking 
gesteld. De supervisie wordt gedaan door het 
Albert Einstein ziekenhuis, één van de bekendste 
ziekenhuizen in São Paulo. Het is een particulier 
ziekenhuis en het moet derhalve belasting 
betalen. Een deel van de belasting hoeft echter 
niet afgedragen te worden doordat men een 
polikliniek bij een sociaal project als Estrela Nova 
ondersteunt. Het medische team is door de stad 
in een overeenkomst voor vijf jaar beschikbaar 
gratis ter beschikking gesteld.  
 
SAMENWERKING 
De bestuursleden in São Paulo waren zeer blij 
met het overleg en de samenwerking met de 
Nederlandse Stichting. Naast de financiële steun 
welke men nog steeds uit Nederland krijgt, vindt 
men het ook belangrijk om over het beleid van 
gedachten te wisselen.  
Verder komen er regelmatig donateurs uit 
Nederland het project bezoeken en dit ervaart 
men eveneens als zeer waardevol. 
Het afgelopen jaar waren dit: Elly Assink en 
Fedde Dijkstra en Zinnia en Eric Krul. 
 
 
 

OVERLEG IN SAO PAOLO MET DE COÖRDINATOR EN TWEE 

BESTUURSLEDEN 
Er zijn een aantal nieuwe bestuursleden:  

 Monica Bose is de huidige voorzitter. Zij is 
consultant Human Resources 

 Helen Montille is de penningmeester. Ze is 
consultant in administratieve processen. 

 Jos Schoenmaker is de secretaris, hij is consultant in 
Mens- en Organisatie ontwikkeling. 

 Tessy Hantzschel is algemeen bestuurslid. Zij is 
psychologe. 

 
Daarnaast draaien er vier nieuwe mensen mee die in de 
toekomst bestuurslid worden. Dat zijn: 

 Mauro Cervellini. Hij is controller bij de Banco Safra. 

 Raimundo Christiaens. Hij was tot zijn pensionering 
werkzaam bij PWC. 

 Renata Alkmin. Zij is pedagoge. 

 Lucio Cosat. Hij werkt bij de administratie van de 
SESC, dit is een onafhankelijke organisatie die met 
belastinggeld allerlei sociale – en culturele 
activiteiten organiseert. 

 
ALGEMENE GANG VAN ZAKEN 
Er is een goed management team en ook de 
leidsters/leiders van de jeugd doen het prima. 
Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuwe 
wetgeving gekomen, dit is inmiddels 
geïmplementeerd in de organisatie. Er is 
bijvoorbeeld het urenregistratiesysteem 
ingevoerd (zie foto). Ook het ziekteverzuim 
moet officieel geregistreerd worden. 
Het management komt maandelijks bijeen in 
vergadering. Er is een externe consultant 
aangetrokken en er worden audits 
georganiseerd. Deze processen zijn 
gestructureerd. Verbouwingen en inkoop van 
allerlei grote hoeveelheden (bijvoorbeeld eten) 
moeten aanbesteed worden via minimaal drie 
offertes. Er is een nieuwe accountant 
aangetrokken. Het bedrijf heet Controller. 
Daarnaast wordt er twee keer per jaar een 
interim controle gedaan door BDO. 

 

OVERLEG MET HET BESTUUR VAN ESTRELA NOVA 


