
INLEIDING

In het jaar 2020 is de wereld veranderd met de 
komst van de pandemie van Covid 19. In Brazilië 
begonnen de sterke gevolgen in maart vorig jaar 
en gaan door tot op de dag van vandaag.

We leven in een moment in onze geschiedenis dat 
zal worden gekenmerkt door bijna 600.000 doden 
in Brazilië door Covid, hoge werkloosheid, 
groeiende sociale ongelijkheid, armoede en 
honger, littekens die ons land hebben geschokt 
en bedroefd. Om nog maar te zwijgen over het 
verdriet dat door zoveel families wordt ervaren, de 
psychologische en sociale impact en vele andere 
gevolgen. Voor Estrela Nova was dit moment ook 
buitengewoon uitdagend en wij hebben zo goed 
mogelijk ingespeeld op deze nieuwe situatie.

KINDERDAGVERBLIJF (CRECHE)

Bij het kinderdagverblijf hebben alle activiteiten 
een hoofddoel: de mondelinge taal en de 
verbeeldingskracht van kinderen verrijken. 
Daarom werden het hele jaar door ervaringen 
opgedaan met ritmes, instrumenten, koken, 
knutselen en verhalen vertellen.

In 2020 was de ruimte gesloten , maar de 
activiteiten gingen door en vanaf april 2020 
vonden lessen en evenementen online plaats, met 
deelname van kinderen en hun families.

De traditionele paas-, lantaarn-, lente- en 
kerstfeesten werden online gevierd en voor elk 
van hen was er een andere activiteit, zoals het 

maken van vilten konijntjes, het voorbereiden van 
de lantaarns, het zingen van typische liedjes en 
gedichten, enz.

Om dit te realiseren moesten wij materialen 
verzamelen en verspreiden en werden de 
leidsters geholpen met de voorbereiding van de 
online bijeenkomsten. Ook werden door de 
leidsters kinderboeken bij de kinderen thuis 
bezorgd.

In 2021 zijn kinderen geleidelijk teruggekeerd 
naar de crèche. De ruimtes zijn aangepast en er 
zijn veiligheidsprotocollen om de gezondheid van 
onze kinderen en medewerkers te verzekeren. De 
aanwezigheid van kinderen is niet verplicht en 
ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om ze 
thuis te houden zonder hun plaats te verliezen.

Na een jaar van sociaal isolement, dat een grote 
impact had op onze kinderen en gezinnen, brengt 
de terugkeer van kinderen nieuwe uitdagingen 
voor zowel het team als de kinderen en gezinnen 
zelf. Ook in deze eerste helft van 2021 hebben we 
Pasen, Familiedag en Festa Junina gevierd 
inclusief een prachtige wandeling met lantaarns.

Nieuwsbrief
Stichting Vrienden van Estrela Nova

Editie 2021 DONEER NU :  NL87RABO0395234204

Bosstraat 119
3971 XC Driebergen

Tel. 0343 – 517146
ritsverkerk@gmail.com

www.estrelanova.nl

1



CENTRUM VOOR KINDEREN EN ADOLESCENTEN

De pedagogische activiteiten van Estrela Nova 
zijn gericht op het bevorderen van de sociale en 
integrale vorming van kinderen en adolescenten, 
maar ook op het versterken van familiebanden. In 
die zin worden culturele, sportieve en 
burgerschapsactiviteiten ontwikkeld. Ook 
zaalvoetbal, basketbal, karate en capoeira 
werden aangeboden tot maart 2020.
Om het werk voort te zetten, werden de 
activiteiten aangepast voor online. 

In deze periode werden activiteiten ontplooid met 
artistieke expressie, zoals schilderen en graffiti. 
Ook koken, tuinieren en taalactiviteiten, zoals het 
vertellen van verhalen, gesprekskringen en 
tekstproductie kregen hun ruimte. Tijdens de 
periode thuis werd voorgesteld om een 
quarantainedagboek te schrijven, dat jongeren 
aanmoedigt om na te denken over de pandemie 
en de toestand van isolatie, zodat kinderen en 
adolescenten hun gevoelens kunnen uiten.

Ook werden huisbezoeken opgeschort, 
begonnen vergaderingen en familiefeesten 
virtueel plaats te vinden en werd het contact met 
degenen die verantwoordelijk waren voor de 
studenten onderhouden via telefoontjes, 
berichten, verwijzingen en tijdens het bezorgen 
van voedselmanden en andere items, als 
ondersteuning tijdens de pandemie.

Na een lange periode van sociaal isolement, dat 
een grote impact heeft gehad op onze kinderen, 
tieners en gezinnen, brengen de face-to-face 
activiteiten nieuwe uitdagingen voor zowel het 
team als de kinderen, tieners en gezinnen zelf.
Voor de inhoud van dit eerste semester van 2021 
werd de geschiedenis en cultuur van inheemse 
volkeren als thema gekozen, waarbij door middel 
van documentaires ook alle moeilijkheden werden 
belicht waarmee ze werden geconfronteerd. De 
kinderen en tieners volgden ook Braziliaanse 
muziek- en kooklessen.

Voor kinderen en tieners die niet persoonlijk 
deelnemen aan de activiteiten van Estrela Nova 
hebben we, met middelen uit onze acties, 
materialen verstrekt om thuis activiteiten uit te 
voeren, zoals klei, verf, ingrediënten om te koken, 
enz.
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FAMILIE- EN GEMEENSCHAP

De belangrijkste actie in 2020 was de 
actie/campagne “Help een gezin in de pandemie". 
Deze actie duurde negen maanden en zou meer 
dan 300 families ondersteunen. Vanwege de grote  
vraag en de hoeveelheid donaties kon de steun 
echter worden uitgebreid naar andere families in 
onze wijk Campo Limpo. Veel donaties kwamen 
van rijke brazilianen die ons werk steunen, maar 
wij kregen ook een grote financiële steun van de 
Stichting Vrienden van Estrela Nova in Nederland.

In 2020 werden 5.265 voedselmanden, 1.414 
boodschappentassen, 3.470 persoonlijke hygiëne-
en schoonmaaksets en 3.000 maskers gegeven. In 
totaal ruim 81 ton en 17 duizend liter voedsel, 22 
duizend persoonlijke hygiëne- en 
schoonmaakartikelen en 32 duizend liter 
hygiëneproducten.

Terwijl de gezondheids-, sociale en economische 
crisis in Brazilië verergerde, begon Estrela Nova in 
2021 een nieuwe actie/campagne, "Honger! Laat 
haar niet blijven.” In juni waren we erin geslaagd 
om 50.000 voedselproducten op tafel te krijgen bij 
315 gezinnen van onze kinderen en tieners en 
honderden andere gezinnen in de gemeenschap. 

Alleen rijst en bonen waren goed voor meer dan 
28.000 kilo, 11 duizend liter olie en melk, naast 
vele andere voedingsmiddelen. Voor persoonlijke 
en huishoudelijke hygiëne leveren wij meer dan 
23.600 artikelen, zoals toiletpapier, zeep, 
bleekmiddel en waspoeder en 1800 maskers.

Al deze mobilisatie en steun voor onze 
gemeenschap was alleen mogelijk dankzij 
donaties van honderden mensen, van publieke en 
private organisaties, maar ook van vrijwilligers en 
andere sociale individuën die hielpen bij de 
distributie. De regio waarin we actief zijn heeft een 
hoge mate van kwetsbaarheid en na de pandemie 
werden de uitdagingen nog groter.

Naast het uitvoeren van de acties/campagnes, 
begeleidde Estrela Nova van dichtbij de gezinnen 
die werden geholpen, via gesprekken en 
verwijzingen. Het bieden van emotionele steun aan 
de gemeenschap was ook een prioriteit. Om die 
reden is de Psychologische Dienst aangepast en 
vinden sinds 2020 de consultaties virtueel plaats.

In 2020 werden 144 bezoeken aan kinderen, 
jongeren en volwassenen gebracht. Deze 
contactmomenten waren voor veel mensen nog 
essentiëler en noodzakelijker tijdens de pandemie.
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PAASFEEST 

Om kinderen, tieners en hun families een beetje 
warmte, genegenheid en zoetheid in de pandemie 
te brengen, hebben we hen, met de steun van 
verschillende partners, 375 chocolade-eieren 
bezorgd in 2020 en 1900 in 2021. 

JUNI FEEST

Het Festa Junina in Estrela Nova werd ook virtueel 
gevierd. Om de traditie levend te houden, 
ontvingen alle medewerkers, kinderen, tieners en 
gezinnen een pakket met traktaties en 
decoratieartikelen die normaal op het feest worden 
aangeboden. Zo konden we, alhoewel virtueel 
vanwege de heersende pandemie, toch het Juni 
Feest vieren met de gezinnen.

DAG VAN DE KINDEREN

Om kinderen en tieners een moment van vreugde 
te bieden op de dag van de kinderen, slaagde  
Estrela Nova er in oktober 2020 in om jongeren 
met donaties van partners en supporters te 
voorzien van kinderspellen, boeken, 
snoeppakketten en houten speelgoed.

KERSTFEEST

Estrela Nova heeft met de steun van verschillende 
mensen en organisaties, kinderen, tieners en hun 
families verschillende items kunnen aanbieden, 
zoals speelgoed en kleding. 
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O PRATO É SEU (The Plate is Yours)

Vanwege de pandemie heeft het Quintal do Bráz
Restaurant voor het eerst dit evenement niet 
georganiseerd. Toch konden we niet nalaten dit 
belangrijke evenement (en bron van lokale steun 
voor ons werk) te vieren! Het evenement vond 
online plaats via een platform dat de keuze 
mogelijk maakte uit keramische borden/schotels 
geproduceerd door gerenommeerde keramisten 
en er werden 203 borden/schotels verkocht 
waarbij de opbrengst voor Estrela Nova was.

BOEKVERSIE 

In 2020 lanceerde de auteur Flávia Rosas, samen 
met Editora Omnisciência, nog een kinderboek 
voor kinderen. “Het geheime verhaal van een 
visser” werd virtueel verteld en bovendien werden 
enkele exemplaren van het boek geschonken 
zodat onze medewerksters samen met hun groep 
aan het lezen konden werken. 

ALGEMENE VERGADERINGEN

In 2020 waren er twee Algemene Vergaderingen -
belangrijke momenten van transparantie met de 
gemeenschap. De eerste was traditioneel, in april, 
met  de verkiezing van een nieuw bestuur. De 
tweede editie was virtueel, in oktober, met 
wijzigingen in de statuten en de start van een 
nieuwe Raad van Advies (Conselho Consultivo) en 
de Gemeenschapsraad (Conselho Comunitário).
In 2021 hebben we weer een online vergadering 
gehouden. Daarin legden wij verantwoording af 
over de activiteiten en financiële resultaten over 
2020 en de uitdagingen voor dit jaar.

VREDE’S PAAL CEREMONIE

Met de gedeeltelijke terugkeer van activiteiten, 
organiseerden wij in oktober 2020 de traditionele 
Vredespostceremonie, in aanwezigheid van 
medewerkers en gasten. De presentaties van 
muziek, gedichten en verhalen waren gericht op 
het thema "Vrede’s tijd” en aan het einde werden 
er ballonnen losgelaten met de zin "Dat de Vrede 
moge heersen op aarde!”
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36e VERJAARDAG

De viering van het 36-jarig jubileum van Estrela 
Nova, in juli 2020, werd ook virtueel gevierd, met 
alle medewerkers en leden van het Bestuur. Ieder 
kreeg een stukje van de taart aan huis bezorgd en 
samen vierden we dit bijzondere moment.

SOCIALE BAZAAR

In oktober 2020 vond de enige Social Bazaar 
sinds het begin van de pandemie plaats. Het is 
een evenement waar de gemeenschap naar 
uitkijkt, omdat het verschillende items tegen zeer 
betaalbare prijzen kan kopen. Het hoogtepunt van 
de editie was de variatie, met kantoor-, woon- en 
decoratieartikelen, maar ook gebruikte kleding en 
schoenen door particulieren en partners 
geschonken. Meer dan 100 mensen uit de 
gemeenschap maakten er gebruik van.
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TELECENTRO

Het Estrela Nova Telecentro bevordert de digitale 
ontwikkeling van de gemeenschap. Lange tijd was 
het de eerste toegang van mensen tot computers. 
Daarom zijn de cursussen en het gratis gebruik 
altijd beschikbaar geweest voor kinderen, tieners 
en volwassenen. Toen wij de ruimte door de 
pandemie moesten sluiten werd deze tijd gebruikt 
om de ruimte te schilderen en het installeren van 
nieuwe apparatuur en meubels, zoals printers, 
ventilatoren en stoelen.

In augustus 2020 gingen wij weer open en 
begonnen toen 6 uur per dag te draaien  met 35% 
van de gebruikers. 

Het centrum voorziet in een grote behoefte zoals 
het afdrukken van documenten, het opstellen van 
curricula en het maken van afspraken  met 
overheidsinstanties. En ook werden er 17 gratis 
workshops gegeven, zoals typen  en computer 
basics.
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PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN 
ONDERSCHEIDINGEN

Om haar institutionele werk steeds verder te 
verbeteren, investeert Estrela Nova voortdurend in 
de opleiding en ontwikkeling van haar 
medewerkers/sters. Alleen al in 2020 hebben we 
meer dan 26 trainingen gevolgd.

Het hoogtepunt van het jaar was de 1e prijs-
plaats, R$ 20 duizend, in de Training and
Monitoring Consultancy in Management for the
Third Sector, gepromoot door de Salvador Arena 
Foundation, met het artikel “E Eu – Expansie van 
Estrela Nova's sociale activiteiten in de vroege 
kinderjaren”.
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VAN HET NEDERLANDSE BESTUUR

De situatie in Brazilië blijft zeer problematisch en niet alleen door het feit dat er dagelijks nog 
steeds veel mensen besmet worden en overlijden, maar ook door de grote problemen in de 
economie. De inflatie is hoog en leidt tot sterk gestegen prijzen in de supermarkten. Door de 
grote economische problemen neemt ook de werkloosheid verder toe en hebben steeds meer 
gezinnen geen inkomen.

De organisatie in Brazilië probeert zoveel mogelijk mensen te helpen onder andere door het 
uitdelen van voedselpakketten. Hiervoor is in het afgelopen jaar veel geld in zowel Brazilië, als 
Nederland opgehaald. Om aan de grote problemen enigszins tegemoet te komen, heeft het 
Nederlandse bestuur besloten om dit jaar € 10.000 extra te schenken aan het project, boven het 
reeds toegezegde bedrag van € 20.000.

In deze nieuwsbrief een uitgebreid overzicht van allerlei activiteiten die, ondanks de pandemie, 
in en rond het project plaatsvonden.

In het afgelopen jaar ontvingen wij twee bijzondere giften waarvoor onze hartelijke dank. Via een 
zoon van één van onze vrienden kregen wij een bijzondere gift . Zijn werkgever, een Rotterdams 
bedrijf, stelt werknemers die langer in dienst zijn een enkele keer in de gelegenheid om een 
goed doel aan te wijzen en maakte aan ons € 2.000 over. Daarnaast ontvingen wij van de 
Wereldwinkel in Holten een bedrag van € 10.000. Zij zijn helaas gestopt met hun activiteiten en 
hebben het batige saldo onder verschillende goede doelen verdeeld. Het bestuur heeft beide 
gevers direct na ontvangst van de gelden bedankt voor deze prachtige giften.

In 2020 werd voor ruim € 40.000 aan giften ontvangen en € 40.725 aan het project in Brazilië 
overgemaakt. Voor een uitgebreid verslag van het bestuur en financieel verslag verwijzen wij 
graag naar onze website: www.estrelanova.nl

Namens het bestuur,

Rits Verkerk, voorzitter          

Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen of per mail, dat is goed voor het milieu en scheelt in de 
kosten dan graag een bericht aan: ritsverkerk@gmail.com

Opmaak:  Myrre Keuning

http://www.estrelanova.nl/

