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Donatie ter ere van koningsfeest in São
Paulo
Op 5 mei 2018 werd, ter ere van Koningsdag,
het jaarlijkse Oranjefeest georganiseerd door de
Nederlandse Vereniging in São Paulo. Elk jaar
organiseert de vereniging dit feest voor de
Nederlanders die in en rond São Paulo wonen.
Op het feest worden typische Hollandse hapjes
geserveerd en wordt er Nederlandse muziek
gedraaid. Naast het organiseren van het feest,
probeert de NVSP ieder jaar ook een donatie op
te zetten voor een non-profit organisatie in São
Paulo. Tot onze vreugde werd Estrela Nova
uitgekozen als begunstigde en ontvingen wij op
5 mei het geweldige bedrag van R$ 24.875
(± € 5650).

Bosstraat 119
3971 XC Driebergen
Tel. 0343 – 517146
info@estrelanova.nl
www.estrelanova.nl

DONEER NU : NL87RABO0395234204
Beide keukens (bij de naschoolse opvang en de
crèche) hebben een snijmachine gekregen zodat
zij niet meer al het groente en fruit voor 150
kinderen met de hand hoeven te snijden. Ook zijn
er drinkkraantjes, een hogedrukspuit en een
grasmaaier aangeschaft. Daarnaast kon met het
geld de voorkant van het gebouw van de
naschoolse opvang met gaas afgesloten worden,
zodat er geen vogels meer naar binnen vliegen.

“Als vrijwilliger bij Estrela Nova, zie ik heel goed
waar er geld voor nodig is. Ik vind het daarom erg
leuk dat ik op deze manier van dichtbij kan zien
waar de donatie terecht is gekomen, hoe het geld
besteed wordt en kan ervaren hoe dit het
dagelijkse werk van de medewerkers heeft
verbeterd!” laat Myrre weten.

Myrre Keuning, vrijwilliger bij Estrela Nova sinds
september 2017, zat ook in de organisatie van de
Nederlandse vereniging en zorgde voor de
connectie met Estrela Nova. Zij hielp mee bij het
organiseren van het Oranjefeest en bij het zoeken
naar een organisatie die de eventuele donatie zou
mogen ontvangen, was de link natuurlijk snel
gelegd.
Een klein team van Estrela Nova was uitgenodigd
op het Oranjefeest om de donatie in ontvangst te
nemen. De medewerkers van Estrela Nova kregen
gelijk de kans om wat Nederlandse hapjes te
proberen. Vooral de kaas met mosterd en de
worstenbroodjes vielen goed in de smaak.

Het team van de avond, van links naar rechts:
Poliana, Myrre, Hermien, Júlia en Aline

De donatie is een som van 17 afzonderlijke
donaties van een aantal grote internationale
bedrijven die in São Paulo gevestigd zijn, namelijk
Shell, DSM, ABN-AMRO, Rabobank, KLM, AkzoNobel, EY, Randstad, Philips, ING Bank, Makro,
JDE, Vopak, Adyen, Lease Plan, Friesland
Campinas & Brand Loyalty. Wij willen al deze
bedrijven nogmaals enorm danken voor hun
donatie, met dit geld hebben wij een aantal
belangrijke doelen kunnen realiseren!
Hermien neemt de cheque in ontvangst
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Tonnen voedsel gedoneerd

In mei 2018 parkeerde een grote, zwaarbeladen
vrachtwagen met honderden opgestapelde
zakken rijst, bonen en suiker voor de deur van
Estrela Nova. De organisatie ontving die dag een
donatie van meer dan 8 ton aan voedsel van de
instantie ´Fundação Amor Horizontal´, een
organisatie die actie voert ter bestrijding van
voedselverspilling.

Estrela Nova regelde een marktkraam waar
mensen uit de buurt de zakken rijst, bonen of
suiker voor een zeer lage prijs (meer symbolisch)
konden kopen. De gehele opbrengst ging naar
Estrela Nova. Een deel van het voedsel wordt
bewaard om te gebruiken voor de dagelijkse
lunch voor de kinderen en medewerkers van
Estrela Nova.
De donatie van het voedsel kwam tot stand
door de #StopFoodWasteDayBrazil-campagne
Dit is een wereldwijde beweging die gelijktijdig
plaatsvindt in meer dan 30 landen. In São Paulo
kreeg de campagne het voedsel gedoneerd van
de grote bedrijven Camil Brasil en Castrolanda
Cooperativa die een totaal van 18.700 ton rijst,
bonen en suiker doneerden. Deze gigantische
donatie werd verdeeld tussen verschillende
organisaties, waaronder Estrela Nova.

Vrachtwagen volgeladen met suiker, bonen en rijst

Vanwege de grootte van de donatie, heeft
Estrela Nova het voedsel gedeeld met zes andere
non-profit organisaties in de buurt. Zeven
organisaties in totaal profiteerden van het
voedsel. Estrela Nova zelf kon meer dan 1700
mensen, families en buurtbewoners die
verbonden zijn met de organisatie, van voedsel
voorzien.

Mensen uit de buurt komen langs om rijst, bonen
en/of suiker te kopen

en het vreugdevuur. Bij Estrela Nova is Festa
Junina het meest geliefde feest van het jaar en er
Op 9 juni 2018 vond bij Estrela Nova het grootste wordt altijd erg naar uitgekeken door de
evenement van het jaar plaats; Festa Junina. Voor buurtbewoners.
de 34 e keer was Festa Junina ook in 2018 weer
een enorm succes.
De 34 e editie van Festa Junina

Al zo lang Estrela Nova bestaat, organiseert zij dit
grote feest voor de kinderen van de crèche, de
naschoolse opvang en de buurtbewoners. Festa
Junina is één van de belangrijkste feesten in
Brazilië en werd tijdens de kolonisatie
geïntroduceerd door de Portugezen.

Kenmerkend voor het feest zijn de klederdracht
(geruite blousejes en hoedjes van stro), de
typische muziek en bijhorende dansjes, de
spelletjes, het eten (bijv. gekarameliseerde appel)

Twee jongetjes van de crèche in typische
klederdracht voor Festa Junina
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Het evenement is gratis toegankelijk en jaarlijks
komen zo´n 1500 mensen op het feest af. Er zijn
altijd kraampjes waar er voor een lage prijs snacks
en zoetigheden gekocht kunnen worden. Ondanks
de lage prijzen die Estrela Nova hanteert, zijn er
altijd gezinnen uit de buurt die ook dit niet kunnen
betalen. Daarom geeft Estrela Nova (afhankelijk
van donaties) in sommige gevallen gratis
consumptiebonnen weg aan de gezinnen waarvan
de organisatie weet dat zij het erg moeilijk hebben.
Op die manier kunnen óók de allerarmste
gezinnen meedoen aan dit feest.

Klaar voor de lampionnenoptocht

Emilly (14 jaar) en Nirian (15 jaar) lieten weten dat
zij het feest altijd erg leuk vinden omdat bij dit
evenement iedereen uit de buurt samenkomt om te
dansen, eten en te spelen.
Ook Antônio Flávio Silva Aragon (36) prees het
feest en de organisatie van Estrela Nova. “Het
Twee meisjes van de crèche dansend om het vuur

De belangrijkste traditie van Festa Junina bij
Estrela Nova is de lantaarnoptocht. Ieder jaar
lopen alle kinderen van de crèche met hun
lantaarntje een rondje door de wijk om te eindigen
op de feestlocatie en zo ook dit jaar. Hand in
hand, door ouders begeleid, liepen de kinderen al
zingend en trots met hun lantaarn in een optocht
naar de eindbestemming. Toen de groep kinderen
de straat van het feest inliep, konden alle
wachtende ouders en buurtbewoners de
´zwevende´ lichtjes langzaam aan zien komen,
een magisch gezicht!
Na aankomst van de kleintjes, kon het feest echt
beginnen. Het vreugdevuur werd aangestoken,
er werd gedanst, gegeten gezongen. Een avond
waar jong en oud weer enorm van genoten
hebben.

feest trekt iedereen aan; niet alleen families maar
ook vrienden en andere buurtbewoners. Daarnaast
zijn de prijzen van het eten en de spelletjes erg
betaalbaar. Ik hoop dat het feest blijft groeien en
elk jaar blijft terugkomen.” liet hij weten.

Kinderen van de naschoolse opvang voeren een
dans op rond het vreugdevuur
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Onze sterren: Aline Pigozzi
Aline (26 jaar) begon ooit als kind bij de
naschoolse opvang van Estrela Nova en is nu
verantwoordelijk voor alle communicatie binnen de
organisatie. Aline is al meer dan 18 jaar betrokken
bij de organisatie en het is dan ook haar tweede
thuis.

Aline Pigozzi

De betrokkenheid bij de organisatie zit in haar
familie: haar oma, moeder, vader en broer hebben
allen deelgenomen aan verschillende activiteiten
en projecten bij Estrela Nova. In 2000 werkte
Aline´s moeder als begeleider bij het
computerlokaal en zo kwam het dat Aline in
Na het afronden van haar studie ´Journalistiek´
datzelfde jaar, op 8-jarige leeftijd als kind bij de
ging zij fulltime aan de slag bij Estrela Nova, waar
naschoolse opvang terecht kwam.
op dat moment nog niemand verantwoordelijk was
voor de communicatie. Aline is dus vanaf het
Als tiener deed ze mee aan verschillende
begin betrokken bij de ontwikkeling van alle
workshops en projecten bij Estrela Nova. Toen ze communicatie-uitingen.
in haar tweede jaar van de middelbare school zat,
vroeg Hermien of zij als haar assistent aan de slag Vandaag de dag helpt ze mee bij het organiseren
wilde gaan. Tijdens haar werk als assistent leerde van projecten/events en is verantwoordelijk voor
zij de journaliste Silvia Cavalcante kennen, toen
het ontwikkelen en bijhouden van de website, de
werkzaam bij Estrela Nova. Aline raakte op die
nieuwsbrief, social media, relaties met
manier geïnteresseerd in journalistiek en besloot verschillende partners en nog een heleboel
toen dat zij ook dit vak wilde leren.
andere taken die binnen dit gebied vallen.

Campagne gezondheid & milieu
Om meer bewustwording te creëren rond de
thema’s milieu en gezondheid, organiseerde
Estrela Nova samen met andere betrokken
organisaties een aantal acties in de wijk. Het
doel van de verschillende acties was om de
gemeenschap bewust te maken van het belang
van een schone omgeving voor je gezondheid.

Samen met een aantal organisaties (betrokken bij
milieu en gezondheid) uit de regio werden er
verschillende acties opgezet die mensen meer
kennis en bewustwording bijbrachten over het
schoonhouden van hun eigen omgeving en welke
gezondheidsvoordelen daaruit voortkomen. In de
campagne werd bijvoorbeeld aandacht besteed
aan het belang van een juiste manier van het
opslaan van water, dit in verband met larven van
muggen die zich in stilstaand water ontwikkelen.
Daarnaast werd er bijvoorbeeld ook besproken
op welke manier je je afval het beste kunt
weggooien en wat zwerfafval met het milieu doet.
Eén van de acties binnen deze campagne vond

plaats bij de naschoolse opvang van Estrela Nova.
De kinderen kregen een graffiti-les om de muur bij
het sportveld op te fleuren met tekeningen die
binnen het thema pasten. De muren op deze
manier een nieuwe en vrolijke uitstraling en
tegelijkertijd werd er over het thema nagedacht.

“Het was eigenlijk veel leuker dan een tekening op
papier maken want nu kan de hele buurt onze
kunstwerken zien!”, aldus Stephany (12 jaar).

Kinderen tijdens de cursus graffiti
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Tweede in capoeira wedstrijd

helemaal klaar voor. Na verschillende
demonstraties en duels met andere kinderen, vond
Eéns in de twee jaar doen de kinderen van Estrela de uitreiking plaats. Estrela Nova kreeg de tweede
Nova mee aan een capoeirawedstrijd die wordt
plek, een resultaat om trots op te zijn!
georganiseerd voor de wijkverenigingen waar
capoeira-les wordt gegeven. Het kampioenschap Niet alleen de winnaars, maar álle deelnemende
is bedoeld om kinderen samen te brengen en hen kinderen kregen een medaille aan het einde van
een podium te bieden om hun skills aan elkaar te het evenement. De organisatie wil hiermee graag
laten zien. Estrela Nova werd tweede!
sportiviteit en de gezamenlijke liefde voor capoeira
benadrukken.
Capoeira is dé Braziliaanse vechtsport waarin een
combinatie van muziek, acrobatiek, dans en
gevecht samenkomen. De kinderen van Estrela
Nova krijgen elke week les in deze populaire
Braziliaanse sport. Eens in de twee jaar
organiseert de ‘Multiplicarte Capoeira School’ de
‘Institutionele Capoeira games’. Dit jaar deden 19
organisaties mee aan de selectierondes om zich te
kwalificeren voor de finale.
Op 1 december 2018 kwamen de overgebleven
groepen samen voor de finale. Meer dan 3000
mensen, onder wie de kinderen, capoeiradocenten, ouders en andere gasten, vulden de
sporthal waar de finale plaatsvond. De kinderen
hadden al weken geoefend en waren er

Twee meisjes van Estrela Nova showen hun skills

Seyster College haalt recordbedrag op

Er waren zelfs kinderen die naast de verkoop van
de paaseitjes ook op andere manieren geld
De kinderen van het Seyster College in Zeist zijn
hebben ingezameld (bijv. flessen ophalen).
begin april langs de deuren gegaan om paaseitjes Dankzij de inzet van alle leerlingen kunnen we dit
te verkopen voor het goede doel. De opbrengst
mooie bedrag overmaken naar onze organisatie in
ging dit jaar naar Estrela Nova!
Brazilië.
Ieder jaar verkopen de leerlingen van het Seyster
College paaseitjes voor het goede doel. Myrre’s
vriendin Femke Kramer werkt als docent bij de
school en kwam op het idee om dit jaar de actie
voor Estrela Nova in te zetten.

Wij willen bij deze het Seyster College nogmaals
bedanken voor jullie inzet en de geweldige
donatie!

Om de kinderen een beter beeld te geven van de
organisatie en de situatie in sloppenwijken in
Brazilië, kwam Myrre eerst een presentatie geven.
Met veel enthousiasme zijn de kinderen daarna in
hun eigen buurt of bij familie langs gegaan om
zakjes met paaseitjes te verkopen. De plaatselijke
Albert Hein sponsorde de helft van de eitjes.
Op 18 april 2019 werd Myrre uitgenodigd om een
cheque met het geweldige bedrag van €1020,70
in ontvangst te nemen. Het hoogste bedrag
opgehaald bij het Seyster College ooit!

Myrre neemt de cheque in ontvangst

5

NIEUWSBRIEF 2019

Kinderen zetten de buurt op z’n kop met
carnavalsoptocht
Op 7 maart, carnaval in Brazilië, gingen
traditiegetrouw alle groepen kinderen van de
naschoolse opvang verkleed de straat op en
zongen voor iedereen die het wilde horen.
“Brilha Estrela Nova brilha, no céu sempre a nos
guiar. Brilha Estrela Nova brilha, a alegria está no
ar!” letterlijk vertaald: ‘Schitter Estrela Nova,
schitter in de lucht om ons altijd de weg te wijzen.
Schitter Estrela Nova schitter, blijdschap hangt in
de lucht!” Een feestelijke optocht met veel kabaal
en muziek trok door de straten.

Zingend door de straten

De liedjes werden bedacht door Carlinhos Lima,
een docent bij Estrela Nova. Hij liet zich inspireren
door de 35e verjaardag van de organisatie dit jaar.
De teksten in de liedjes gaan over het werk van de
organisatie en de strijd die met de steun en kracht
van de gemeenschap overwonnen zijn.
De kinderen zetten de buurt op z’n kop met hun
parade en vele buurtbewoners kwam kijken wat er
in de straat gebeurde. Vanaf balkons, de straat of
zelfs vanuit passerende auto’s kregen de kinderen
publiek van mensen die hun vrolijke zang en
danskunsten kwamen bewonderen. De kinderen
hebben erg genoten van deze feestelijke dag en
kijken alweer uit naar volgend jaar carnaval!

De trommels maakten de parade compleet

Bazar Social groot succes

spullen. Aan het einde van de dag was meer dan
de helft van de spullen verkocht en dat leverde
Al sinds het bestaan van Estrela Nova organiseert omgerekend € 570 op. Drie keer meer dan het jaar
zij de ‘Bazar Social’, een marktje waar
daarvoor. Een geweldig bedrag!
buurtbewoners tweedehands spullen (kleding,
beddengoed, speelgoed, keukenspullen enz.)
De overgebleven spullen geeft Estrela Nova weer
kunnen kopen. Dit jaar vond de bazaar plaats op aan een andere organisatie in São Paulo die de
9 februari en het was een groot succes!
kleding en spullen uitdeelt aan dakloze mensen.
Alle spullen voor de bazaar worden gedoneerd
door bekenden en partners van de organisatie.
De gedoneerde spullen worden bij Estrela Nova
verzameld en wanneer er voldoende spullen zijn,
organiseert Estrela Nova een bazaar voor
buurtbewoners. De gehanteerde prijzen zijn zeer
laag, zodat iedereen in staat is om iets te kopen.
De opbrengst van de bazaar gaat weer volledig
naar de projecten van Estrela Nova.
Op de dag van de bazaar hielpen verschillende
vrijwilligers om de spullen uit te stallen, af te
rekenen en hielpen bezoekers bij het zoeken van

Estrela Nova’s bazaar
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Elly Assink, actief lid van Estrela Nova,
overleden
Elly is een nichtje van Hermien, de coördinator van
Estrela Nova in Sao Paulo. Zij werd actief
betrokken bij de Stichting Vrienden voor Estrela
Nova toen we in 2002 een grote actie
organiseerden voor een sportveld en gebouwen
voor de jongeren in de sloppenwijk.

ze had inmiddels Portugees geleerd.
Vorig jaar bleek de ziekte opeens terug
gekomen te zijn.
Ondanks de onzekere en vrij sombere
vooruitzichten ging ze hoopvol diverse
behandelingen aan. Ze bleef naar de zonzijde
kijken en hield belangstelling voor familie,
vrienden én voor Estrela Nova. Helaas bleek
genezing niet mogelijk en is zij op 20 februari
overleden.

In die tijd was ze nog werkzaam als huisarts in
Dordrecht, maar dat weerhield haar er niet van om
samen met haar partner Fedde Dijkstra allerlei
Wij gedenken haar in dankbaarheid en wensen
activiteiten te ontplooien. Zondags vergaderden
haar partner Fedde heel veel sterkte toe met dit
we met elkaar en zij gingen met ons mee naar
grote verlies.
Wilde Ganzen in Hilversum om de
projectaanvraag toe te lichten.
Daarnaast organiseerde ze dinertjes bij haar thuis
voor vrienden en bekenden ten bate van de actie.
Tevens nam ze contact op met diverse scholen
voor acties en bedacht een loterij tijdens een
familiefeest.
In diezelfde periode werd er bij haar borstkanker
geconstateerd. Zij hield het echter voor ons stil….
wilde er geen aandacht voor, de actie moest
centraal staan….
Zo was ze, bescheiden, niet in de aandacht
tredend, en doen wat ze kon om de actie voor
Estrela Nova te doen slagen. En dát deed het,
mede dankzij Fedde, die de fondsenwerving
deed, en de inspanningen van Elly!
Na de operatie pakten Elly en Fedde de draad
weer op, ze zorgden voor twee ongetrouwde
ooms en voor een buurvrouw in Eefde, waar ze
inmiddels waren gaan wonen.
Ze maakten diverse reizen naar Brazilië om familie
te bezoeken, maar ook om naar Estrela Nova te
gaan. Elly kon met de wijkbewoners spreken, want
Een ander design!
U heeft misschien al gemerkt dat de vormgeving
van deze nieuwsbrief veranderd is. Zo’n jaar of
tien heeft Joanne Reeves de lay-out verzorgd.
Een klus die naast haar fulltime job veel tijd
vergde. Toen Myrre Keuning uit Brazilië kwam na
haar vrijwilligerswerk bij Estrela Nova wilde ze ook
in Nederland graag betrokken blijven.We maken
graag gebruik van haar aanbod en vroegen of zij,

nu ze nog in between jobs zit, de nieuwsbrief
wilde maken. Vandaar de nieuwe uitstraling!

We zijn Joanne erkentelijk voor
haar jarenlange inzet om de
nieuwsbrief steeds weer te
realiseren. Hartelijk dank voor
de fijne samenwerking Joanne!
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Bestuur verslag Stichting Vrienden van
Estrela Nova 2018

Algemeen
De Stichting Vrienden van Estrela Nova steunt al
ruim dertig 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.
Bestuur
Door het bestuur zijn het afgelopen jaar een
aantal zaken besproken. Zo is de jaarrekening
over 2017 vastgesteld, de begroting van de
Braziliaanse zusterstichting besproken en de
subsidie voor het jaar 2018 aan de Braziliaanse
zusterstichting vastgesteld.
Op basis van de ingediende aanvraag is besloten
om in 2018 € 30.000,00 te schenken aan de
Braziliaanse zusterstichting. Het is verheugend
om te zien dat onze zusterstichting 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 2018,
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
€ 600. Dit bedrag ontving onze Stichting van de
Stichting 40MM voor een specifiek project van
onze zusterstichting in Sao Paulo.

De leden van het bestuur ontvangen geen
bezoldiging voor hun werkzaamheden als
bestuurder.
Financieel verslag
In 2018 werd voor € 22.669,50 aan donaties en
giften ontvangen, ruim € 2000 minder dan in 2017.
Aan subsidie is overgemaakt naar Brazilië een
bedrag groot € 30.600,00. In dit bedrag is een gift
begrepen van € 600,00 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 geen kosten voor de
Stichting. Door de sterk gedaalde rente op de
kapitaalmarkt zijn ook de rente-inkomsten sterk
gedaald. Een compleet overzicht van alle
inkomsten en uitgaven vind je op de volgende
pagina.
De kascontrole-commissie, bestaande uit de
heren J. van der Linden en A.J. Modderkolk heeft
de jaarrekening over 2018 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 de zusterstichting 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 kan onze zusterstichting tijdig haar beleid op
onze bijdrage aanpassen. Het bestuur in
Nederland wil om deze reden een minimale
reserve van € 50.000,00 aanhouden.

Driebergen, maart 2019
Frans van Dun, penningmeester
Chris Frons, secretaris
Rits Verkerk, voorzitter

Eind 2018 kregen wij een minder mooi bericht uit
Brazilië en wel dat onze vrijwilligster daar Myrre
Keuning en haar man geen nieuwe verblijfsvergunning kregen waardoor zij het land moesten
verlaten. Gelukkig is Myrre in Nederland
inmiddels actief als vrijwilliger voor onze Stichting.
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Financieel overzicht 2018
Hieronder vind je een compleet overzicht van alle inkomsten en uitgaven van onze stichting van
vorig jaar.

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

Donatie sportkleding
In maart ontving Estrela Nova een donatie in de
vorm van sportkleding. De kleding was een gift
aan alle medewerkers en dat wordt zeer
gewaardeerd!
Deze gift werd mogelijk gemaakt door Maritha
Schasfoort. Alle medewerkers van Estrela Nova
zijn enorm dankbaar en de kleding wordt nu
optimaal gebruikt door het Estrela Novasportteam. Door deze bijdrage is het mogelijk om
sport te integreren in de organisatie en daarmee
werknemers aan te moedigen om in beweging te
komen en zo zorg te dragen voor hun eigen
gezondheid. Bij deze willen wij Maritha nogmaals
heel erg bedanken voor de donatie!

Medewerkers in hun nieuwe tenue
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Donatie van voetbalsjaaltjes

om het restant te doneren aan een andere
non-profit organisatie in de buurt, genaamd
Op 26 juni had Estrela Nova een bijzonder bezoek ´Grêmeio Cultural Casarão´. Deze organisatie
uit Nederland. Mervin kwam samen met zijn
heeft een groot voetbalveld midden in de favela
vriendin, dochter en Braziliaanse vrienden een
aangelegd, waar kinderen en volwassenen uit de
dag bij Estrela Nova op bezoek om een donatie te buurt mogen voetballen.
doen van een grote hoeveelheid voetbalsjaaltjes
voor de kinderen van Estrela Nova. En dat viel,
Rogerio, de oprichter van de organisatie, was
zoals je je kunt voorstellen, goed in de smaak!
enorm verrast door deze spontane donatie en
enorm dankbaar. Hij kon deze sjaaltjes uitdelen
Mervin ontwerpt, produceert en verkoopt
aan de kinderen die bij hem komen voetballen en
voetbalsjaaltjes bij belangrijke voetbalwedstrijden ook daar waren de kinderen er erg blij mee!
in heel Europa. Soms houdt hij na afloop van die
wedstrijden een aantal sjaaltjes over en bewaart
Wij willen Mervin en Melissa nogmaals enorm
deze dan om ze weg te kunnen geven aan nonbedanken voor de moeite en tijd die zij hebben
profit organisaties. In juni 2018 kwam Mervin was genomen om deze sjaaltjes bij ons te kunnen
hij samen met zijn vrouw en dochter op vakantie in uitdelen. En natuurlijk ook namens alle kinderen:
São Paulo en kwam hij bij Estrela Nova langs om bedankt!
de sjaaltjes persoonlijk uit te delen aan de
kinderen.
Op dinsdag 26 juni kwamen Mervin, Melissa, hun
dochter Lorena en hun vrienden Ronaldo, Camila
met hun dochter Isabela bij Estrela Nova op
bezoek met een aantal grote dozen gevuld met
voetbalsjaaltjes. Na een uitgebreide rondleiding
bij de crèche en dagopvang, was er voor Mervin
een speciaal moment gecreëerd om zelf de
sjaaltjes uit te delen aan de kinderen.

Voetbal is een belangrijk onderdeel van de
Braziliaanse cultuur en veel kinderen krijgen dit
met de paplepel ingegoten. Zij kennen niet alleen
de Braziliaanse clubs, maar weten ook alles van
de Europese competities. Bij het zien van deze
sjaaltjes, waren alle kinderen uitgelaten en
ontstond er een hoop kabaal. Ook alle
medewerkers mochten een sjaaltje mee naar huis
nemen. De uitdrukking op alle gezichten zei
genoeg.

Mervin en Ronaldo delen de sjaaltjes uit

Om het Nederlandse stel en hun vrienden te
bedanken, kregen zij een speciale abraço
(knuffel) van de gehele groep kinderen op het
sportveld.
Na het uitdelen van de sjaaltjes, waren er nog
steeds sjaaltjes over. Hermien kwam met het idee

Blije gezichten!

Deze brief ontvangt u omdat wij u graag rekenen tot de vriendenkring van Estrela Nova. Wilt u geen nieuwsbrief meer
ontvangen of wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@estrelanova.nl
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 hetzelfde e-mailadres.
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