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Algemeen 

 

De Stichting Vrienden van Estrela Nova ondersteunt al ruim dertig jaar de activiteiten van 

Movimento Communitario Estrela Nova in Sao Paulo in Brazilië. 

Movimento Communitario Estrela Nova, opgericht in 1984, is een wijkvereniging in één van 

de sloppenwijken in Sao Paulo en heeft als doelstelling de leefomstandigheden van haar 

bewoners te verbeteren. 

Zij doet dit onder meer door de ouders de mogelijkheid te geven kinderen in de crèche onder 

te brengen , door het organiseren van allerlei naschoolse activiteiten voor kinderen in de 

leeftijdsgroep van 4 tot 18 jaar  zoals: huiswerkbegeleiding, sport, muziek, creatieve 

cursussen, recyclen van papier,etc. 

Tevens wordt er medische zorg aangeboden , er is een programma voor aidspreventie, voor 

familyplanning en er wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding. 

Sinds een aantal jaren worden jongeren ook in basisvaardigheden getraind. 

Verder is er een ruimte waar 16 computers staan die door iedereen in de wijk gebruikt kunnen 

worden. 

Een deel van de activiteiten wordt inmiddels gesubsidieerd door de stad Sao Paulo. Daarnaast 

krijgt men geld van particulieren en bedrijven in Brazilië. De leden van de wijkvereniging in 

Sao Paulo  betalen ook een kleine bijdrage. 

Vanuit Nederland ontvangt men van  de Stichting Vrienden van Estrela Nova jaarlijks een 

bedrag.Tussen de Movimento en de Nederlandse Stichting is een intentieverklaring gesloten. 

De Nederlandse Stichting is daarbij overeengekomen dat zij de activiteiten in Brazilië 

jaarlijks met een bedrag zal steunen .Mocht de Stichting om wat voor reden dan ook,  ooit 

ontbonden worden, dan zal zij dit minstens een jaar van tevoren aan de Movimento 

Comunitario  aangeven zodat men  in Brazilië daar tijdig op kan anticiperen. 

De Movimento Communitario Estrela Nova heeft toegezegd om jaarlijks tijdig de totale 

begroting voor het komende jaar ter beschikking te stellen aan de Nederlandse Stichting en 

daarbij aan te geven welk bedrag zij graag als schenking vanuit Nederland zou willen 

ontvangen. Het bestuur van de Nederlandse Stichting beslist jaarlijks over de aanvraag uit 

Brazilië. 

 

Activiteiten van de Stichting Vrienden van Estrela Nova 

 

De Stichting kent een aantal activiteiten: 

• Het inzamelen van gelden via bijvoorbeeld akties op scholen. 

• Het werven van nieuwe vrienden/donateurs. 

• Het promoten van de activiteiten van Movimento Communitario Estrela Nova door het 

uitgeven van nieuwsbrieven in Nederland, het onderhouden van een website, het 

geven van lezingen, presentaties en het organiseren van fondswervingsakties. 

• Het selecteren van jongeren die als vrijwilliger in Sao Paulo bij Estrela Nova willen 

gaan werken.                    

• Het onderhouden van contacten met organisaties als:WildeGanzen, NCDO, 

CBFkeurmerk en andere instanties. 

 


