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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?

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
Opmaak: Joanne Reeves dat staat vermeld in het briefhoofd.
Driebergen, september 2016

Mobiele bibliotheek komt nu
ook bij Estrela Nova aan
De mobiele bibliotheek van de sociale dienst heeft er een nieuw adres bij:
Hij stopt nu ook op de Rua Joao Bernardo Vieira 267 in de wijk Jardim Paris,
waar Estrela Nova gevestigd is.
Om de twee weken op donderdag tussen 10.00 en 15.30 uur komt de bus
langs en de kinderen die ’s morgens naar school gaan, zowel als degenen
die er ’s middags zijn kunnen de bus bezoeken. Voor ieder kind is er een pasje
gemaakt met zijn of haar foto en het adres erop. Er zijn leesboeken maar
ook informatieve boeken over geschiedenis, cultuur, wetenschap en kunst.
De negenjarige Mateus Henrique da Silva was een van de eerste kinderen die de bus betrad, en hij kwam blij
en enthousiast na een half uur de bus weer uit, met onder zijn arm een prachtig geïllustreerd boek over
vogels, zijn favoriete onderwerp. Hij zegt: “Ik vind het heel leuk om een boek uit te kiezen, er zijn er zóveel
en alleen al de kaft ziet er zo prachtig uit! “
Het lidmaatschap aan de bibliotheek houdt ook in dat de kinderen naar allerlei leuke activiteiten mogen
komen, zoals het bijwonen van een historische verhalenverteller, of een muziek- of theatervoorstelling.
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OP BEZOEK IN SAO PAULO

‘A educaçãoe nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence as pessoas que se preparam para
ele hoje’Makom (1925-1965) ativista.
Educatie is ons paspoort naar de toekomst, want morgen behoort toe aan hen die zich er vandaag op
voorbereiden.
We zijn nog steeds diep onder de indruk van wat er in Estrela Nova bereikt is en nog steeds elke dag
ontwikkeld wordt én hoe welkom we daar waren. Omdat onze dochter als jonge globetrotter met een
rugzak naar Brazilië is vertrokken en daar inmiddels al meer dan twintig jaar woont, werkt en leeft met haar
gezin en drie kinderen, komen wij regelmatig in Brazilië. Vaak dus op doorreis via Sao Paulo maar dit jaar
was het de eerste keer dat wij voor een aantal projecten een hele week in de binnenstad van Sao Paulo
verbleven. Wat een megastad! Een uitgelezen kans om Estrela Nova te bezoeken. We waren al heel lang
via de ‘Stichting vrienden van Estrela Nova’ overtuigd van de zinvolheid van dit project maar deze dag heeft
ons opnieuw geïnspireerd en gemotiveerd. Vooral het achterliggende concept dat het project voor, door
en van de favela bewoners zelf is en moet blijven en dat de moeders uit de wijk opgeleid worden om daar
te kunnen werken en de jongeren te begeleiden, spreekt ons zeer aan. De ontvangst was enorm hartelijk
en iedereen was bereid om alles te vertellen en te laten zien. Het is geweldig wat er in al die jaren
opgebouwd is door Hermien en haar medewerkers mede met de steun van de vriendenstichting en te zien
hoe moeders uit de wijk daar opgeleid worden en werken met de baby’s kinderen en pubers. Een van de
jongere meewerkende moeders heeft ons meegenomen de favela in om daar met een aantal gezinnen
kennis te maken en te zien hoe ze wonen en leven. Op zo’n moment voel je hoezeer Estrela Nova voor veel
gezinnen een klein beetje hoop geeft op een iets bredere ontwikkeling van de kinderen. Inspirerend was
het initiatief van een van de jongeren, die daar ’s middags waren, om te vragen of we bij hen in de groep
kwamen en of ze allerlei vragen mochten stellen. Het werd een enthousiast, open en eerlijk gesprek. Zij
hadden allerlei vragen over hoe het in Nederland gaat: Wat eten jullie in Nederland? Over voetbal en hoe
is het daar met de drugs, de politie, de prostitutie, discriminatie en de verhouding tussen jongens en
meisjes, emancipatie en rol man en vrouw? Wij mochten hen ook van alles vragen. Op onze vraag of zij
toekomstdromen hadden, kwamen verassend heldere antwoorden over hun toekomstbeelden zoals arts,
voetballer, automonteur, jurist, leraar, verpleegster en mannequin. Toen wij vroegen of zij dachten dit ook
te kunnen bereiken, kwam er een volmondig: Ja! Het verraste ons hoe cynisme ontbreekt bij zowel de
pubers als bij de volwassenen. Tijdens de dag hebben wij opgepikt dat het een diepe wens is om het
sportveld te overkappen zodat er optimaler gebruik van gemaakt kan worden, ongeacht de
weersomstandigheden. Het is een concrete wens, een concreet project, waar wij misschien met velen een
steentje aan kunnen bijdragen. Sport is voor bijna alle jongeren in de wijk belangrijk en een eerste stap
naar deelname aan een van de educatieve projecten van Estrela Nova en opent daarmee de deur naar een
hoopvolle toekomst.
Cor & Fronica de Bode
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KOOKCURSUS MET WEDSTRIJDELEMENT
In Nederland zijn kookprogramma’s enorm populair en in Brazilië is
dat niet anders. Zoals u misschien nog weet is een paar jaar geleden
de keuken bij Estela Nova prachtig opgeknapt! Deze twee feiten
samen maakten het voor Beatriz Mansberger makkelijk om een
kookcursus te organiseren voor de jongeren in de wijk.
Voor deze kookcursus nodigde ze een topkok uit, chef patissier Phillip
Hatt. Deze cursus wordt gegeven aan een groep jongeren die uit een
sociaal kwetsbare situatie komen. De cursus bestaat uit 16wekelijkse bijeenkomsten waarbij zij een theoretisch en praktisch
lespakket aangeboden krijgen. De cursus startte in april en
verschillende chef-koks gaven les in het koken van alledaagse
maaltijden tot de gevarieerde regionale Braziliaanse- en
buitenlandse keuken. De cursus liep door tot augustus.
De cursusleidster zei, “we hopen dat deze jongeren niet alleen leren
om lekker te koken, maar ook om netjes en zorgvuldig te werken en
dat ze leren om samen te werken en dat ze zelf tot creatieve ideeën
komen.”
Aan het eind van de cursus is er net als bij het programma Heel
Holland Bakt, een wedstrijd om de titel Superkok te verwerven.
Het tijdschrift “Chefe Aprendiz” (chef in opleiding) verhaalt van dit
initiatief dat het een groot succes is, omdat het de jongeren
mogelijkheden biedt tot persoonlijke ontwikkelingen en vaak ook bij
het vinden van werk.
Cursist Christian Xavier dos Santos verwoordt het zo: ”Het is een
grandioze ervaring, die iets oplevert. Het maakt niet uit uit welke
sociale klasse je komt. Als je een droom hebt moet je volhouden en
hier, bij Estrela Nova, zijn er mensen die je daarbij helpen omdat zij
geloven in de dromen van de jongeren!”

KOKEN TER ERE VAN DE VERJAARDAG KONINGIN ELISABETH
Kortgeleden kreeg ik een leuk nieuwtje te lezen over deze kookgroep. De Engelse
club in Sao Paulo had de kookgroep gevraagd of zij op 23 juni, de dag dat Koningin
Elisabeth 90 jaar werd, wilde koken voor de 250 mensen van de Britse sociëteit.
Het buffet werd bereid door 12 jongeren, onder leiding van lerares Beatriz en door
twee chefs: Pina en Philipp.
Het was een behoorlijke uitdaging en de jongeren waren best gespannen, maar alles
is goed gegaan. Het verliep in een prettige sfeer en er was sprake van een goede
samenwerking.
“We vonden het hele eer om te mogen koken ter ere van een koningin”, zei Stela.
Kelly voegde eraan toe: “Ik was bang dat er iets niet goed zou gaan, maar het ging
heel goed, ook het uitserveren. Aan het eind kregen we zelfs een groot applaus van
de sociëteit!”
Estrela Nova is trots op deze groep jongeren die een mooie prestatie hebben
geleverd en ze dankt de begeleiders van dit project die het tot een succes hebben
gemaakt!
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DE STERREN VAN ESTRELA NOVA
Deze keer stellen wij Debora da Silva aan u voor. Via allerlei wegen
kwam zij in 2012 terecht bij het jongerenwerk van Estrela Nova.
Zij is 31 jaar oud en heeft wiskunde gestudeerd aan een Katholieke
Universiteit in westelijk Brazilië. Tijdens deze studie kwam ze als stagiaire
te werken bij de afdeling verzekeringen bij de Itau bank. Na haar studie
begon zij in het onderwijs, als lerares wiskunde. In deze periode
verhuisde ze met haar dochtertje Ana Luiza om dichterbij haar familie te
kunnen wonen en kwam in contact met Estrela Nova. Na verloop van tijd
ging ze meedraaien met het project om jongeren voor te bereiden op de
maatschappij en ze aan een baan te helpen. Dit project heet PPT:
Preparaçao Para o Trabalho. “Deze betrokkenheid is spontaan ontstaan,
vertelt Debora. Het contact met de jongeren sprak me direct aan, ik kon
me inleven in hun situatie en het boeide mij hun dagelijkse werkelijkheid
mee te beleven. Toch heel ander werk dan op een bank!” Nu is ze alweer
5 jaar werkzaam als betaalde kracht in het jongerenwerk. Ze ziet het als
een grote uitdaging, die haar tevens inspiratie geeft. “Het werkt voor mij
als een katalysator, het stimuleert me enorm om door te gaan. Het is
belangrijk ze te blijven boeien met je programma, want ze zijn niet verplicht om te komen.” Inmiddels is ze
met haar dochtertje verhuisd naar de regio van Estrela Nova, en Ana Luiza zit op de crèche. Sinds twee jaar
participeert Debora bovendien in het bestuur van de organisatie en houdt zij zich bezig met financiële zaken
en fondsenwerving. We zijn blij dat ze werkzaam is bij Estrela Nova en hopen dat ze dat nog lang zal blijven
doen!

Alfabetiseringsklas bij Estrela Nova
2 april was een gedenkwaardige dag voor 20 volwassenen in de wijk van Estrela Nova. Na 10 maanden
iedere zaterdag te hebben deelgenomen aan de alfabetiseringscursus, was het moment gekomen van
beloning en erkenning voor alle inspanning die er geleverd was om de schrijftaal en het vlot lezen van
Portugees onder de knie te krijgen. Iedere deelnemer kreeg een certificaat uitgereikt in aanwezigheid van
familie en vrienden. Die hadden, om de feestelijke sfeer te verhogen, gezorgd voor hapjes en drankjes.
De 68-jarige Marie José Andreatti, in de wijk beter bekend als dona Maria, vertelde dat toen ze aan de
cursus begon niet zeker wist of ze het kon opbrengen omdat ze vreesde dat het te moeilijk zou zijn. Maar
nu, na de ontvangst van het certificaat, vertelt ze trots dat ze blij is dat ze aan de cursus heeft meegedaan.
Ze kan nu ook boeken lezen over geschiedenis, wat ze erg interessant vindt, en dat ze nu eigenlijk veel
beter kan rekenen.” Ik hield nooit zoveel van lezen omdat het me enorm veel inspanning kostte om het te
begrijpen maar nu begin ik er steeds meer van te genieten”, zegt ze tevreden glimlachend.
De cursus was gesubsidieerd door Afasol (Alfabetizaçao Solidaria). Lerares Eliane Lopes voegt eraan toe dat
ze nu graag wil doorgaan met een cursus biografisch schrijven, die ze “Levensgeschiedenissen” noemt. Van
harte hoopt ze dat Afasol deze vervolgcursus ook wil financieren. In de volgende nieuwsbrief hopen wij u
er meer over te kunnen berichten, met hopelijk een verslag van een Levensgeschiedenis erbij!
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ERKENNING CBF

Erkend
Trots kunnen wij jullie mededelen dat de Stichting Vrienden van Estrela Nova erkend is door het CBF.
Deze erkenning houdt in dat de fondsenwervende organisatie voldoet aan de door de sector
opgestelde normen, die door toezichthouder CBF zijn getoetst.
De organisatie is getoetst op missie, maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten & organisatie,
doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden.
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JAARVERSLAG
STICHTING VRIENDEN VAN ESTRELA NOVA 2015
In het jaar 2015 heeft een delegatie van de Stichting het project in Sao Paulo bezocht, daar een
rondleiding gekregen van de coördinator Hermien Schoenmaker en een gesprek gehad met een
afvaardiging van het bestuur van Movimento Estrela Nova. Daarbij is uitgebreid gesproken over de vele
activiteiten die door hen in Sao Paulo in de sloppenwijken worden ontwikkeld, hun plannen voor de
toekomst en hun financieringsbronnen in Brazilië.
In Nederland heeft het bestuur éénmaal vergaderd en daarin de jaarrekening van 2014 vastgesteld en de
hoogte van het bedrag dat in 2015 als gift aan de organisatie in Sao Paulo zal worden geschonken. Ook
heeft de voorzitter verslag uitgebracht van het bezoek aan Sao Paulo. Het aantal vrienden in Nederland
bleef nagenoeg gelijk en twee mensen hebben besloten om voor vijf jaar een bepaald bedrag aan de
Stichting te schenken, waarvoor het bestuur hen zeer erkentelijk is.
In 2015 werden er twee nieuwsbrieven uitgebracht.
In totaal is er in 2015 aan giften een bedrag van € 36.557,18 ontvangen. Aan de zusterstichting in Sao Paulo
is een bedrag van € 30.550,00 als schenking overgemaakt. De reserve is toegenomen tot een bedrag groot
€ 46.232,74. Het beleid van het bestuur is om minimaal een reserve voor twee jaar aan te houden, dit gelet
op de overeenkomst die zij met Estrela Nova in Sao Paulo heeft om minimaal één maar mogelijk zelfs twee
jaar vooruit te garanderen dat men vanuit Nederland een schenking krijgt voor de werkzaamheden in Sao
Paulo.
De reserve is dit jaar ook wat groter dan voorheen daar één van de vrienden van de Stichting, die haar hele
salaris jaarlijks aan de Stichting wegschenkt, heeft laten weten dat zij begin 2016 met pensioen is gegaan
en haar schenking is gestopt. Het bestuur is deze vriendin zeer erkentelijk voor al het geld dat zij in de
afgelopen 17 jaar heeft geschonken.
Driebergen, mei 2016
Rits Verkerk, voorzitter
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AFSCHEID EN WELKOM BIJ HET BESTUUR VAN ESTRELA NOVA
Het is alweer een poosje terug, maar we willen het u toch
vertellen dat er op 3 april jl. een belangrijke vergadering was bij
Estrela Nova. Daarbij waren behalve uiteraard alle bestuursleden,
ook betrokkenen aanwezig, zoals sponsoren en leden van de
vereniging en de wijkbewoners.
Allereerst keek men terug op het jaar 2015: wat was er allemaal
gebeurd, welke activiteiten hadden plaatsgevonden en wat waren
de nieuwe initiatieven. De notulen werden doorgenomen en
daarna kwam men op een belangrijk moment, namelijk het
afscheid van Tessy Hantzschel. Deze enorm actieve dame is
jarenlang betrokken geweest bij het werk van Estrela Nova. Zij
heeft allerlei projecten geïnitieerd, zoals “A prato e seu”
(hetgeen betekent: het bord is van jou), een project waarbij
voornamelijk zakenmensen en vrienden van Estrela Nova worden
uitgenodigd om te komen eten op eigen kosten. Deze mensen
dineren dan van een bord dat door een kunstenaar is gemaakt en
dat bord mogen ze naar afloop mee naar huis nemen. Het is al
heel lang een groot succes en het vindt nog elk jaar plaats. Tessy
heeft naast haar drukke leven als psychologe heel lang in het
bestuur gezeten, als algemeen lid, maar ook als voorzitter. Zij
werd tijdens de toespraak benoemd als erelid van de vereniging
en werd onder groot applaus bedankt voor haar enorme inzet en
trouw die ze zoveel jaar Estrela Nova betoond heeft.
Haar opvolger is Rogerio Teperman. Ook wij, vanuit Nederland
willen Tessy heel hartelijk danken en wensen Rogerio veel succes.

GIFT VOOR ESTRELA NOVA NA AFSCHEID APOTHEKER
Als Josien na een bezoek aan Estrela Nova in Sao Paulo weer op
haar werk komt wordt er altijd uitgebreid geïnformeerd hoe het
is geweest in Brazilië en hoe het gaat met de organisatie Estrela
Nova. Nu en dan wordt er door collega’s een spontane donatie
gedaan, wat uiteraard zeer op prijs wordt gesteld.
Op woensdag 6 juli nam Marcel Stroo, apotheker bij het Medisch
Centrum van GGZ Centraal in Amersfoort, afscheid van de
apotheek. Hij had tevoren aangegeven dat hij ter gelegenheid van
zijn afscheid geen cadeau wilde krijgen, maar dat hij het geld dat
er gegeven zou worden, wilde bestemmen aan Estrela Nova.
Tijdens zijn afscheidsspeech vertelde hij dat hij bewondering had voor wat er in al die jaren bij Estrela Nova
tot stand is gekomen en dat kansarme kinderen door de begeleiding en scholing die ze er krijgen, allemaal
een ster kunnen worden. “En dat raakt mij”, zei hij. “Laten we niet vergeten dat wij het allemaal zo goed
hebben hier in Nederland”, voegde hij er aan toe. Het geld werd door de ziekenhuisapotheker Marije
Rüsscher in een doosje met het logo van Estrela Nova aangereikt, waarna Marcel het overhandigde aan
Josien, die alle collega’s en speciaal Marcel hartelijk bedankte voor het mooie bedrag.
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KUNSTNIJVERHEID GEMAAKT DOOR VROUWEN VAN DE WIJK
Drie maanden lang kwamen eens in de twee weken een groepje vrouwen bij elkaar voor leuke hobby,
namelijk het maken van kunstnijverheidsartikelen. Deze vorm van vrijetijdsbesteding werd opgezet door
twee stagiaires en een maatschappelijk werkster. De producten die zij maakten werden aan het einde
van het project verkocht. Het was steeds weer een gezellig gebeuren, waarbij men onder het handwerken
van alles over elkaars leven met elkaar deelde, een niet onbelangrijk detail...
Zo vertelde de 36-jarige Simone dos Santos, dat ze niet lekker in haar vel zat en zich depressief voelde toen
ze aan de cursus begon, maar van lieverlee steeds meer naar de bijeenkomsten uitkeek. “Nu voel ik me
veel levendiger en vrolijker dankzij de steun van de vrouwen van de handwerkgroep. Het was een
ongelooflijk fijne tijd, een tijd van saamhorigheid en je voelde dat we elkaar steunden als vrouwen”, zei ze
blij.
De cursus is nu voorbij maar er is nog steeds een sfeer van waardering en belangstelling tussen deze
vrouwen onderling. De contacten zijn regelmatig en ieder is beschikbaar voor de ander, dat merk je aan de
vriendschappelijke manier van omgang die ze met elkaar hebben. Het maken van iets moois geeft je ook
een positieve impuls en versterkt je gevoel van eigenwaarde. De foto’s hieronder tonen dat er mooie
dingen gemaakt zijn.
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