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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

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, mei 2014

VASTENACTIE

OP DE

NICOLAASSCHOOL

Elk jaar wordt er in de vastentijd op de
Nicolaasschool een actie georganiseerd
voor een project ergens in de wereld, om
de levensomstandigheden van mensen aldaar te verbeteren. Dit jaar zocht juf Myriam
Mensink uit Odijk contact met Estrela Nova
met het voorstel om iets te doen voor de
kinderen in São Paulo. Op 18 maart mocht
Josien op de school aan 4 verschillende
groepen variërend in leeftijd van 4 tot 12 jaar,
iets vertellen over het leven van hun leeftijdgenootjes in de sloppenwijk van Estrela Nova
en tevens over het ondersteunende werk daar
in het algemeen. Via een PowerPoint presentatie werd de wereld van de kinderen van
zover weg wat dichterbij gehaald. De kinderen
luisterden aandachtig en stelden allerlei
vragen, zoals: Wat eten ze er eigenlijk? Eten
ze geen brood? Of: Waarom hebben ze geen
ramen in de sloppenwijk? Waarom slapen
kinderen op de roosters in de stad, terwijl het
er zo warm is? Na de presentaties gingen de
kinderen bedenken wat ze zouden gaan
maken of doen om geld in te zamelen op de
inloopavond van 3 april.

IN

ODIJK

nagelstudio, waarin de moeders, juffen of
vriendinnetjes hun nagels mooi konden laten
opmaken, er was een plek waar men zich
heerlijk kon laten masseren, om de nek- of
rugspieren te ontspannen.
Lees verder op pagina 2

En drie weken later was het zover: vanaf
18.30 uur kwamen de ouders, opa’s en oma’s
en vriendjes of buren om te kijken wat ze allemaal bedacht hadden. En dat was heel veel!
Om maar iets te noemen: meisjes hadden een
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Vervolg van pagina 1
Anderen hadden houten vogelhuisjes gemaakt, die prachtig beschilderd waren. Ook waren er
kleurige sleutelhangers en armbandjes te koop. Aan de inwendige mens was eveneens
gedacht: de supermooie cupcakes met Braziliaanse vlaggetjes erop smaakten heerlijk! Boven
al het geroezemoes klonk het geluid van vrolijke muziek verzorgd door de kinderen van de 8 e
groep, die als echte diskjockeys bezig waren. Het was een feestelijke avond waar veel mensen
op af gekomen waren. Op woensdagochtend 9 april ging Josien voor de laatste keer naar de
Nicolaasschool en kreeg ze een cheque overhandigd met het prachtige bedrag van € 710,erop!
Ze dankte de kinderen voor hun enthousiaste inzet en de meesters en juffen voor hun inspirerende begeleiding. En niet te vergeten de ouders die de zaal zo mooi versierd hadden. Het
was een geweldig mooi feest en Estrela Nova gaat het geld gebruiken voor nieuw speelgoed
en, indien mogelijk, voor het opknappen van het speelterrein.
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AFSCHEID VAN FEDDE DIJKSTRA
Na vele jaren trouwe dienst aan de Stichting Vrienden van Estrela Nova neemt Fedde Dijkstra
afscheid als actief lid. Hij begon 12 jaar geleden bij ons, toen we de Grote Actie hadden voor
het sportveld en het gebouw voor scholing. Fedde meldde zich toen met zijn vrouw Elly
Assink aan om mee te helpen. Door zijn inzet is er enorm veel gebeurd, vooral vanwege zijn
netwerk in verband met Fundraising, wat een groot bedrag aan geld heeft opgeleverd. Tevens
heeft hij met Elly van alles georganiseerd, zoals een huiskamerconcert, een familieloterij, een
vastenmarkt op een school in Zutphen, een presentatie op de zomerfeesten in Hengevelde en
een diner aan huis. Het werd, mede door hem en Elly een groot succes en haalden we veel
en veel meer op dan we hadden durven dromen!
Toen de Grote Actie voorbij was, vroeg Rits hem of hij misschien penningmeester zou willen
worden voor de Stichting. En tot onze vreugde zei hij ja!
We hebben daarna vele jaren met veel plezier met hem samen gewerkt en geprofiteerd van
zijn kennis van financiële zaken, zijn precisie en accuratesse. Het penningmeesterschap heeft
hij vier jaar gedaan en daarna bleef hij actief voor een belangrijk specifiek financieel onderdeel van de Stichting. Hij heeft het namelijk mogelijk gemaakt dat donateurs via een automatische overboeking de Stichting konden steunen, iets dat prettig is voor zowel de Stichting als
voor de donateurs. Hij was degene die contact onderhield met de bank, een belangrijke taak
voor een non-profitorganisatie.
Wij hebben altijd bijzonder prettige vergaderingen met hem gehad en tijdens die zakelijke
gesprekken genoten we van zijn positieve en humoristische inslag.
Helaas, hij gaat ons verlaten, en we hebben er begrip voor. Hij heeft nog vele andere bezigheden op het gebied van vrijwilligerswerk. Wij willen hem namens het hele bestuur hartelijk danken voor zijn geweldige inzet en prettige samenwerking. We wensen hem dan ook wat meer
vrije tijd voor hem en Elly!
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ERVARINGEN

VRIJWILLEGSTER

JOLIEN EIJSINK

Eind januari arriveerde ik in São Paulo om voor drie maanden als vrijwilligster aan het
werk te gaan bij Estrela Nova. Ik ben begonnen in de creche, waar ik samen met drie
collega´s zeventien baby´s mocht voeden, verschonen en vermaken. De eerste weken waren
voor mij enorm vermoeiend, want met mijn basiskennis van de Portugese taal was ik
genoodzaakt dag en nacht een woordenboek bij me te dragen en mezelf liplezen aan te leren.
Plus het feit dat niet alleen ík moest wennen aan al die huilende baby´s, maar zij zelf ook
moesten wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe ´ouders´. Dat was niet altijd even
gemakkelijk.
Nu zitten de drie maanden er bijna op en zou ik willen dat ik mijn tijd kon omzetten in drie
jaren. Ik ben tot over mijn oren verliefd op ´mijn´ baby´s, heb verschillende taken volbracht op
het gebied van communicatie, geef Franse les aan drie overgemotiveerde jongens, beheers de
Portugese taal en ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. Ik heb in korte tijd zoveel
gezien en meegemaakt, dat het haast onwerkelijk lijkt dat ik hier maar 90 dagen ben geweest.
Als ik niet aan het werk was, bezocht ik in de weekenden enkele paradijselijke stranden van
Brazilie, danste ik de samba tijdens Carnaval of ging ik op visite bij mijn familie in Holambra.
Helaas vertrek ik zondag 27 april en ga ik met mijn rugzak de andere landen van Zuid-Amerika
ontdekken. Maar ik hoop zo snel mogelijk terug te keren naar Estrela Nova.
Bedankt allemaal en tot snel!
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WK IN BRAZILIË: THERE IS MORE TO WIN!
Via onze neef Teun Verkerk kwam de
Stichting Vrienden van Estrela Nova in contact
met Kasper van der Knaap, een student die
stage loopt bij de organisatie More 2 Win.
Deze organisatie probeert sinds het WK in
Zuid Afrika het organiserende land van een
belangrijk sportevenement, te laten meeprofiteren van alle aandacht die er op dat moment
is voor het betreffende land. We laten de
organisatie zelf aan het woord:
“Wij geloven dat er meer te winnen is dan het
wereldwijde sportevenement. De lokale
bevolking van het gastland moet kunnen
profiteren van deze gebeurtenissen. Niet
alleen in die ene maand van het sportieve
spektakel, maar lang nadat het laatste fluitsignaal geklonken heeft. Sport is meer dan alleen
maar een spel. Het gaat over vriendschap,
onderwijs, gezondheid. Het vormt je, je leert
incasseren, doorzetten, samenwerken. Het
geeft je zelfvertrouwen. Sport is een krachtig
instrument.”

zodat er een echt contact ontstaat en er bruggen geslagen worden. Daarbij kan er getennist
worden, gevolleybald, gevoetbald of gekorfbald.
Daarnaast organiseert More 2 Win diverse
activiteiten in Nederland om bewustwording te
bevorderen over de grote ongelijkheid die er is
buiten het stadion. Op zondag 18 mei hebben
Rits en Josien de directeur van More 2 Win,
Tim van Dooren en Kasper van der Knaap
gesproken in Utrecht en hebben ze met elkaar
informatie uitgewisseld. More 2 Win is al in
gesprek met nog enkele andere organisaties,
maar indien mogelijk zal men ook tijdens de
WK Estrela Nova bezoeken. In ieder geval
gaat de directeur in de tijd erna, in aanloop
naar de Olympische Spelen naar Estrela Nova
komen.

More 2 Win nodigt bezoekers van de WK uit
om een sloppenwijk te bezoeken en creëert
een unieke ontmoeting en ervaring voor zowel
de supporter als de jongeren van de wijk. Het Wordt vervolgd!
is de bedoeling dat er tijdens het bezoek iets
Lees meer over More 2 Win via de site:
gedaan wordt met de bewoners van de wijk,
www.more2win.com
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LEMBRO

COMO A INFANCIA ERA BOA?

Een actie in Sao Paulo: Herinner je je hoe mooi je kindertijd was?
Het bestuur en de medewerkers van Estrela Nova heeft het afgelopen half jaar een bijzondere
actie georganiseerd om geld op te halen voor allerlei opknapwerkzaamheden bij de diverse
gebouwen. Alle gebouwen worden al jaren ( om precies te zijn 30 jaar) lang intensief gebruikt
en zijn steeds weer onderhevig aan slijtage. Maar ook het sportveld moet opgeknapt worden
en de omheining, die deels stuk is.
De organisatie mailde allerlei via Crowdfunding particulieren in São Paulo en omgeving waarbij men een link kon openen waarna er een filmpje te zien was van blije spelende kinderen bij
de crèches, sportende jongeren en ouders die cursussen deden in de avonduren. Een wervende actie, onder het motto: Weet je nog hoe mooi je kindertijd was? Inmiddels is er een
mooi bedrag opgehaald en kan er weer een en ander opgeknapt worden, maar helaas nog niet alles
wat nodig is…
Drie kanten van de omheining van het sportveld
kunnen nu opgeknapt worden, voor de vierde zijde
is nog niet voldoende geld. Misschien dat één van
onze donateurs dit aanspreekt? De bewoners van
de wijk gaan het zelf doen. Men hoopt het klaar te
hebben voor het WK voetbal begint.

ALGEMENE VERGADERING BIJ ESTRELA NOVA
Op zaterdag 5 april was de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij Estrela Nova.
Naast bestuursleden waren er ook veel wijkbewoners gekomen. De mooiste momenten
van het afgelopen jaar werden tijdens de terugblik opgehaald. Tevens werd er gezongen, onder begeleiding van gitaarmuziek van Jos Schoenmaker, de voorzitter.
Toen kwam het officiële gedeelte. Allereerst gaf de penningmeester Mauro Cervellini een
overzicht van de financiën, dat met applaus werden goedgekeurd. Daarna kwamen de verkiezingen. Volgens de statuten
moet de voorzitter na 4 jaar aftreden en na 4 jaar een nieuwe
voorzitter gekozen worden. Deze keer werd er een vrouw
gekozen en wel Monica Bose. Zij was al geruime tijd
secretaresse van het bestuur.
Met enthousiast applaus werd ze welkom geheten.
Nieuwe secretaresse van het bestuur is: Ellen Montile, van
oorsprong een Francaise. Zij heeft veel ervaring in fundraising als lid van de Rotary in São Paulo. Ze geeft cursussen
in management. Zij zal zich voor Estrela Nova gaan bezig
houden met de administratie. Jos blijft in het bestuur als algemeen lid.
Gelukkig is Tessy Hantszchel óók nog altijd lid van het bestuur. Echt geweldig als je bedenkt dat ze inmiddels 82 jaar
geworden is en nog altijd even actief en enthousiast voor
Estrela Nova. Dat mag wel eens met stip vermeld worden!
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INTERNATIONALE VROUWENDAG GEVIERD IN DE WIJK
Op 31 maart was het internationale Vrouwendag. Er zijn dan over de gehele wereld
allerlei activiteiten van in de grote steden
tot in de kleinste dorpjes. Dit jaar deed
Estrela Nova ook mee. Men had er veel tijd
aan besteed om het voor te bereiden. In de
eerste plaats werd aandacht besteed aan beroemde Braziliaanse vrouwen, zoals de eerste
vrouwelijke minister en de eerste vrouwelijke
president, Dilma Youssef. Maar ook de daadkrachtige vrouwen van de wijk bij Estrela Nova
werden in het voetlicht gebracht.
Ze kregen een prominente plaats in de eregalerij, met foto’s aan de wand.
Tijdens een presentatie van diverse jongeren
werd beurtelings verteld wat de bijzondere

verdiensten waren van deze vrouwen. En wat
ze voor betekenis hebben voor de anderen in
de wijk: waarmee inspireren zij ons?
Maar ook bijzondere vrouwen uit andere landen werden genoemd: bijvoorbeeld moeder
Teresa, Jeanne d’Arc en een moderne eigentijdse beroemdheid als Byoncé.
Er werd gezongen, gedanst, gedichten werden
gelezen en er was een theaterstuk dat werd
opgevoerd. Men kreeg ook de gelegenheid het
een en ander om te zetten in schilderkunst of
een schets. Kortom een dag vol positiviteit en
inspiratie. Een dag om nog lang over na te
denken en te praten.

PRACHTIGE THEATERVOORSTELLING BIJ ESTRELA NOVA
Op 15 maart vond er een inspirerende voorstelling plaats bij Estrela Nova. Voor de jongeren
en hun ouders werd het stuk de Kleine Teresa opgevoerd. Het was een feestelijk gebeuren.
De route naar de voorstelling was bestrooid met duizenden rozenblaadjes, wat een heel
speciaal gevoel gaf. Het publiek was doodstil tijdens de indrukwekkende en inspirerende voorstelling. Teresa van Lisieux leefde van 1873 – 1897, ze werd dus maar 24 jaar oud. Ze was
vroom, had gevoel voor humor en stond wilskrachtig in het leven. De kleine weg vormde haar
spiritualiteit, niet het grootse, maar de eenvoud: het wonder van de kleine dingen.
Een bekende uitspraak van haar was:” Ik wil het rozen ( = zegeningen ) laten regenen op
aarde”. Haar biografie: Het verhaal van een ziel, is in 40 talen te lezen. Men heeft enorm
genoten van de prachtige voorstelling.
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FINANCIEEL

OVERZICHT

2013

In het afgelopen jaar hebben wij voor ruim € 37.000,00 aan giften ontvangen waarvoor wij
iedereen willen bedanken. De rente-inkomsten waren in 2013 beduidend lager dan in 2012,
dit is een gevolg van de lagere rente die wij van de bank hebben gekregen. Doordat wij in
2013 meer hebben overgemaakt naar Brazilië dan wij hebben binnengekregen is de reserve
aan projecten teruggelopen. De mening van het bestuur is dat er nog voldoende is om in 2014
ook een substantieel bedrag over te maken. Inmiddels heeft het bestuur besloten om in 2014
€ 40.000,00 te doneren aan onze projecten.
Frans van Dun - penningmeester, Chris Frons - secretaris en Rits Verkerk - voorzitter

Het bestuur dankt
iedereen voor de steun
en
hoopt dat u
Estrela Nova zowel
materieel als immaterieel
wilt
blijven steunen.!
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