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Algemeen 

De Stichting Vrienden van Estrela Nova steunt al vijfendertig jaar het werk van de 

Movimento Communitario Estrela Nova in Sao Paulo in Brazilië. Dit is een 

wijkvereniging die zich inzet voor de bewoners in één van de sloppenwijken in Sao 

Paulo. Zo is er een crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar, worden de kinderen van 4 tot 18 

jaar opgevangen met allerlei activiteiten, is er een sportveld en worden er cursussen voor 

jongeren en ouderen gegeven. Ook is er een medische hulppost in de wijk waar ruim 

50.000 mensen gebruik van maken.  

 

Bestuur 

In het afgelopen jaar werden wij helaas geconfronteerd met het overlijden van Elly 

Assink. Elly was een zeer toegewijde vriendin van Estrela Nova en wel vanaf het eerste 

uur. Zij heeft het project een aantal keren bezocht en was bij grote fondswervingsacties in 

Nederland één van de drijvende krachten samen met haar man Fedde Dijkstra onze oud 

penningmeester en fondsenwerver. Wij zullen haar node missen in ons verdere werk. 

 

In 2019 heeft het bestuur één keer vergaderd en daarnaast regelmatig per mail en 

telefonisch overleg gehad over de gang van zaken. Ook was er regelmatig overleg met het 

project in Brazilië. 

In de bestuursvergadering zijn een aantal zaken aan de orde geweest. Zo is de 

jaarrekening over 2018 vastgesteld, is de begroting van het project in Sao Paulo 

besproken en is de subsidie voor het jaar 2019 aan Movimento Comunitário Estrela Nova 

vastgesteld. 

 

Op basis van de ingediende aanvraag is besloten om in 2019 € 20.000,00 te schenken aan 

het project in Brazilië. Het is verheugend om te zien dat men in Brazilië er steeds beter in 

slaagt om voor haar projecten subsidies te krijgen van de diverse overheden en een groot 

aantal bedrijven. Helaas vielen in 2019, evenals het jaar daarvoor, door de slechte 

economische situatie vooral de bijdragen van de diverse overheden tegen en kortten deze 

zelfs hun bijdrage.  

Verder zijn  gedurende het hele jaar in Brazilië een aantal acties gehouden die ook het 

nodige geld opleverden. Ook krijgt men steun van diverse particulieren, zowel in Brazilië 

als daarbuiten en tenslotte zijn er in de sloppenwijk zelf ook een aantal bewoners lid die 

een kleine bijdrage betalen. 

Naast de uiteindelijk totale schenking van de Nederlandse Stichting van € 30.000 is er 

nog een extra bedrag in het verslagjaar overgemaakt van € 700. Dit bedrag ontving onze 

Stichting van de Stichting 40MM voor een specifiek project van onze zusterstichting in 

Sao Paulo. 

 

In 2019 kregen wij in Nederland een nieuwe vrijwilligster erbij en wel in de persoon van 

Myrre Keuning die in de jaren daarvoor in Sao Paulo woonde en daar enkele dagen per 

week actief was als vrijwilligster op het project. Wij zijn zeer blij met haar komst, zeker 

omdat zij de situatie op het project in Sao Paulo goed kent. 



Zij ging direct aan de slag om de website te vernieuwen en deed dit samen met Paul Link 

die voor ons gratis de website draaiende houdt. 

Ook heeft zij de nieuwsbrief grotendeels volgeschreven en in een nieuw jasje gestoken. 

 

Vanuit Brazilië kregen wij het bericht dat Hermien Schoenmaker eind 2019 met pensioen 

is gegaan en wij danken haar voor haar jarenlange inzet. 

De wijkvereniging heeft na een lange zoektocht gelukkig een uitstekende vervangster 

voor haar gevonden in de persoon van Luana Schoenmaker, een dochter van Jos en 

Hermien. Zij is ooit opgegroeid in deze sloppenwijk en haar zoontje  heeft toen hij klein 

was ook op de crèche gezeten. Zij is goed ingevoerd, kent de mensen in de wijk en wij 

zijn vol vertrouwen dat zij de rol van coördinator met verve zal gaan vervullen en wensen 

haar ook alle succes in deze toe. 

 

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden als 

bestuurder. 

 

 

Financieel verslag 

In 2019 werd voor €  aan donaties en giften ontvangen, ruim € minder dan in 2018. 

Aan subsidie is overgemaakt naar Brazilië een bedrag groot € 30.700,00. In dit bedrag is 

een gift begrepen van € 700,00 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 nauwelijks kosten 

voor de Stichting. Door de sterk gedaalde rente op de kapitaalmarkt zijn ook de rente-

inkomsten sterk gedaald. 

 

De kascontrole-commissie, bestaande uit de heren J. van der Linden en A.J.Modderkolk 

heeft de jaarrekening over 2019 gecontroleerd en geoordeeld dat het beheer van de 

geldmiddelen naar behoren is verantwoord en hebben de overlegde bescheiden naar 

getrouwheid gecontroleerd en een positief oordeel afgegeven. 

 

Met Movimento Comunitário Estrela Nova 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 kunnen zij tijdig hun beleid op onze 

bijdrage aanpassen. 

Het bestuur in Nederland wil om deze reden een minimale reserve van € 40.000,00 

aanhouden. 
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