
Bestuursverslag Stichting Vrienden van Estrela Nova 2021 

 

Algemeen 

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

Movimento Communitario Estrela Nova in Sao Paulo,  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 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 polikliniek in de wijk waar ruim 50.000 

mensen gebruik van maken.  

 

Bestuur 

Ook in 2021 heeft het bestuur door de situatie rond Corona fysiek niet kunnen 

vergaderen. Wel is er regelmatig per mail en telefonisch overleg geweest over de gang 

van zaken. Ook was er regelmatig via de mail en whatsapp overleg met de coördinator en 

de voorzitter van het project in Brazilië. 

In het bestuur zijn een aantal zaken aan de orde geweest. Zo zijn het bestuursverslag en 

de jaarrekening over 2020 vastgesteld, is de begroting van het project in Sao Paulo 

besproken en is de subsidie voor het jaar 2021 aan Movimento Comunitário Estrela Nova 

vastgesteld. Ook is het besluit genomen om afscheid te nemen van het CBF keurmerk. 

 

Op basis van de ingediende aanvraag is besloten om in 2021 € 20.000 te schenken aan het 

project in Brazilië.  Helaas vielen in 2021, evenals het jaar daarvoor, door de slechte 

economische situatie vooral de bijdragen van de diverse overheden in Brazilië tegen en 

kortten deze zelfs hun bijdrage. Dit werd nog versterkt door de enorme impact die de 

uitbraak van Corona op de Braziliaanse samenleving heeft. 

De vele acties die men in Sao Paulo normaal zelf houdt zijn bijna allemaal komen te 

vervallen en hierdoor zijn de inkomsten drastisch geslonken. 

 

In het voorjaar van 2020 besloot het bestuur van Movimento Comunitário Estrela Nova in 

Sao Paulo om te starten met het wekelijks uitdelen van voedselpakketten in de wijk 

omdat veel mensen door de pandemie hun werk waren kwijtgeraakt en geen beroep 

konden doen op een uitkering. Het merendeel van de mensen heeft los/vast werk en geen 

dienstverband. Zo zijn er veel moeders die hun schoonmaakwerk kwijtraakten omdat de 

rijkere mensen bij wie ze dat deden bang waren om besmet te raken en de 

schoonmaaksters niet meer toelieten in hun huizen. In 2021 werd het uitdelen van 

voedselpakkettten voortgezet.  

Het bestuur van de Nederlandse Stichting besloot deze actie te ondersteunen met een 

éénmalige extra bijdrage van € 10.000. 

 

Bijzondere gift 

Van de Stichting Wereldwinkel Holten kregen wij een prachtige gift van € 10.000. Zij 

hebben besloten om te stoppen met de wereldwinkel in Holten en hebben het batige saldo 

aan diverse goede doelen overgemaakt. Wij zijn hen zeer dankbaar voor deze gift. 

 



 

Nieuwsbrief en Website 

Myrre Keuning die enkele jaren in Sao Paulo woonde en daar een paar dagen dagen per 

week actief was als vrijwilligster op het project heeft het afgelopen jaar de Nederlandse 

Nieuwsbrief weer verzorgd  en wij zijn haar als bestuur daarvoor zeer erkentelijk. 

Dit geldt ook voor Paul Link die al jaren lang onze website draaiende houdt. 

De kosten voor de nieuwsbrief bedroegen het afgelopen jaar € 316,40 en deze zijn 

middels een extra gift door één van de donateurs betaald. 

 

Coördinator in Brazilië 

Met Luana Schoenmaker, de huidige coördinator en als kind opgegroeid in deze wijk, is 

in het afgelopen jaar regelmatig contact geweest over de situatie ter plekke. Ook heeft zij 

een groot deel van de inhoud van de nieuwsbrief, alsmede de foto’s voor de nieuwsbrief 

aangeleverd. 

 

CBF keurmerk 

In 2021 is er aan het CBF een bedrag van € 136,50 als bijdrage overgemaakt. Het CBF 

stelt tegenwoordig steeds meer eisen en het daaraan verbonden werk heeft het bestuur 

doen besluiten om per 30 juni 2021 geen lid meer te zijn van het CBF. Wij denken als 

bestuur dat onze donateurs voldoende vertrouwen hebben in de Stichting en dat een extra 

keurmerk niet bijdraagt tot meer donaties. 

 

Bezoldiging 

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

bestuurder. 

 

Financieel verslag 

In 2021 werd voor bijna € 32..000 aan donaties en giften ontvangen waarvoor onze grote 

dank aan alle donateurs. 

Aan subsidie is overgemaakt een bedrag groot € 30.750. In dit bedrag is een gift begrepen 

van € 750 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, de kosten voor het verzenden van de Nieuwsbrief en de 

erkenningsbijdrage voor het Centraal Bureau Fondsenwerving, de toezichthouder voor 

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 2021 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. Hun verslag is ook op onze 

website gepubliceerd.  

 

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 

aanhouden. Ook dit jaar is dit gelukt, de reserve bedraagt per eind 2021  € 44.272,24. 
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