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RAPPORT
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Vrienden van Estrela da Favela
te Amsterdam samengesteld.
Wij baseren ons hierbij op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur van
de stichting.
Algemeen
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam
onder nummer 52989852.
De doelstelling van de stichting is het werven van fondsen voor de in Brazilië actieve organisatie
Estrela da Favela.
Met vriendelijke groet,

Monique Bos
Bos Administratie
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BESTUURSVERSLAG
Bestuursverslag 2016
Activiteiten, resultaten en kostenverantwoording
De stichting Vrienden van Estrela da Favela heeft als doel het in Brazilië actieve Instituto Estrela da
Favela te ondersteunen bij het verwerven van middelen om het voortbestaan van dit project voor de
lange termijn te garanderen en om controle uit oefenen op de besteding van de binnengebrachte
gelden.
Voor het werven van fondsen zijn twee benefietdiners georganiseerd, één in juni en één in november.
Het geld wordt door de stichting beheerd en op gezette tijden naar Insstituto Estrela da Favela in
Brazilië overgemaakt, zodat de kosten aldaar kunnen worden gedekt.
Activiteiten Instituto Estrela da Favela in Rio de Janeiro in 2016 in het kort
96 kinderen per dag kregen les in basisschoolvakken en sport
4 Braziliaanse docenten gaven les
3 Braziliaanse sportleraren gaven beachtennis, streetgolf en voetbal
22 vrijwilligers uit de hele wereld ondersteunden bij de lessen
1 stagiaire van een Braziliaanse opleiding tot docent liepen stage
Achtergrond van onze steun
Insitituto Estrela da Favela is een jonge Nederlands/Braziliaanse organisatie die kansarme jongeren
uit de favela Mangueira in Rio de Janeiro met een programma van onderwijs en sport de kans geeft
op een betere toekomst. De doelgroep bestaat uit jongens en vooral meisjes van 4 tot 14 jaar. Veel
van deze kinderen gaan niet of slechts een dagdeel naar school en worden buiten school vaak aan
hun lot overgelaten. Dan zwerven ze op straat, met alle verlokkingen voor een carrière in de
criminaliteit.
Het openbare onderwijs in Brazilië is bedroevend slecht. Onderwijzers zijn er niet of onvoldoende
geschoold. Kinderen krijgen slechts een dagdeel les in overvolle klassen. Veel kinderen lopen 2 of
meer jaar achter bij hun leeftijdsgroep. Ondanks slechte cijfers worden ze toch bevorderd en raken
dan helemaal de draad kwijt. Veel ouders zien het belang van onderwijs niet in.
Veel kinderen kunnen niet goed lezen en rekenen als ze bij Estrela da Favela aankomen. De tafel van
2 is al te moeilijk al zijn ze 10 of 11 jaar oud. Een werkwoord vervoegen kunnen ze niet, al was het
maar omdat ze niet weten wat een werkwoord is.
Het bestuur van Vrienden van de Stichting Estrela da Favela richt zich voor de werving van gelden tot
nu toe op de Nederlandse markt van fondsen en particulieren. Van de Braziliaanse overheid was de
komende jaren nog geen steun te verwachten, gezien de diepe crisis waar het land zich in bevindt.
Resultaten van onze steun
Estrela da Favela biedt met haar projecten een veilige omgeving waarbinnen de kinderen zich volop
kunnen ontwikkelen. Dat vergroot hun kans op doorstroming naar een vervolgopleiding of de
arbeidsmarkt.
Estrela da Favela onderwijst kinderen in alles wat ze op school en ook thuis hadden moeten leren. Dat
wordt gedaan door docenten die zelf in de favela zijn opgegroeid. Het programma houdt rekening met
de plaatselijke cultuur en sluit aan bij de belevingswereld van deze kinderen.
Bij Estrela werkten in 2016 vier Braziliaanse docenten Edna, Rosi,Tatiana en Joice.
Tennis en voetballes kregen de kinderen van Wagner en Vinícius. Erik verzorgde de streetgolflessen.
Het team werd ondersteund door 22 internationale vrijwilligers.
Daarnaast werkte Edwin Roodenburg, oprichter en directeur van Instituto Estrela da Favela ook een
half jaar als coördinator en docent op het project.
In 2016 volgden 96 kinderen uit de favela Mangueira in Rio de Janeiro dagelijks lessen bij Instituto
Estrela da Favela. Kinderen komen in de ochtend of in de middag bij het Instituto, afhankelijk van welk
dagdeel zij op school zitten. Onze lessen zijn een aanvulling op het bestaande (in de favela’s zeer
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magere) schoolprogramma en hebben tot mooie overgangsrapporten geleid. Geen van de meisjes is
zwanger geworden en geen van de jongens heeft zich aangesloten bij een bende. Beide zijn geen
vanzelfsprekendheden in de favelacultuur.
Daarbij hebben de kinderen op de dinsdag- en donderdagmiddagen getennist en gevoetbald. In maart
is het tennis vervangen door streetgolf. Sport is zeer geschikt om te leren dat er regels zijn, energie in
goede banen te leiden en om sociale vaardigheden te verwerven. Wij doen dit met tennis,
meisjesvoetbal en streetgolf gedaan en dat heeft onze kinderen al veel opgeleverd.
Tijdens de Olympische Spelen waren er veel activiteiten. We hebben veel bekende en minder
bekende Nederlanders en buitenlanders met trots onze school laten zien: Zo hebben we minister
president Mark Rutte op bezoek gehad, evenals Humberto Tan en zijn familie.
We hebben met onze kinderen flink wat wedstrijden bezocht en zelfs op uitnodiging van Intersport de
finale van het damesvoetbaltoernooi bezocht met onze voetbalsters.
Tijdens de Spelen hebben de familie Ouborg van de Bourginigroep en Princess Traveller een keuken
met kokkin voor anderhalf jaar geschonken. Een fantastische voorziening, waardoor de kinderen voor
het eerste in hun leven een gezonde en lekkere lunch kunnen krijgen.
We hebben de media een aantal keren gehaald: twee keer het jeugdjournaal, een aantal
krantenartikelen en verschillende radiointerviews.
In Nederland is op koningsdag soep verkocht, zijn er tennisclinics gegeven bij Festina, Bosheim en de
Kegel en is zijn twee benefietdiner georganiseerd.

Plannen 2017
Estrela da Favela is voornemens het aantal leerlingen tot 120 uit te breiden, een vijfde docente aan te
nemen en meer kinderen vanaf jonge leeftijd bij onze lessen te betrekken.
Bestuur 2016
Het bestuur is Edwin Roodenburg en Edna Silveira zeer erkentelijk voor hun grote inzet en bijdrage
aan het project Estrela da Favela.
Ook de docenten Rosi en Tatiana, Joice de sportleraren Wagner,Vinícius en Erik en kokkoin Sonja is
zij zeer dankbaar.
Samenstelling bestuur:
Drs. A.M.F. Winkler, voorzitter
Drs. Ph.J. Warners, penningmeester
Drs. C. Freriks, secretaris
Drs. M.Th. Vogelaar, lid
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31 december 2016
€

31 december 2015
€

Liquide middelen
ABN 52.26.10.064
ABN 59.05.70.048

€

68.010
110.732

27.166
110.432

178.742

137.598

14

159

178.756

137.757

Overlopende activa

31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

EIGEN VERMOGEN

7

178.756

137.757

178.756

137.757

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

31 december 2016
€

€

Baten
Lasten
Giften/donaties aan EDF*
Kosten tbv werven
giften/donaties
Algemene kosten
Bankkosten

€

€

127.246

88.864

70.125

38.406

15.879
46
371

5.372
242
409

Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Rentelasten

31 december 2015

86.421

44.429

40.825

44.435

174
0

361
0
174

361

40.999

44.796

Bijzondere baten en
lasten
Resultaat

* Estrela da Favela
Het tekort op de staat van baten en lasten van Instituto Estrela da Favela wordt aangevuld
door de Stichting. In bijlage 1 en 2 zijn de balans en staat van baten en lasten van Instituto
Estrela da Favela opgenomen.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET
RESULTAAT
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Dit geldt
eveneens voor de niet met name toegelichte activa en passiva.
Resultaat
Als resultaat is bepaald, het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar waarop zij betrekking
hebben, tenzij anders is vermeld.
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen giften en opbrengsten uit activiteiten.
Lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de
uitvoeringskosten van de eigen organisatie.

9

TOELICHTING OP DE BALANS

Liquide middelen

€
178.742

€
( 137.598

)

ABN 52.26.10.064
ABN 59.05.70.08

Vorderingen

€
14

€
( 159

2016

2015

€

€

68.010
110.732

27.166
110.432

178.742

137.598

)
2016

2015

€

€

Overlopende activa
Nog te ontvangen
bankrente
Nog te ontvangen incasso

Eigen Vermogen

€
178.756

€
( 137.757

14

139
20

14

159

)
2016

2015

€

€

Saldo per 1 januari
Resultaat

137.757
40.999

92.961
44.796

Saldo per 31 december

178.756

137.757
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Giften/donaties

Algemene kosten
Kosten drukwerk

Giften/donaties aan EDF
Bestedingen van giften door
EDF

Kosten tbv werven
giften/donaties
Kosten feest oktober
Kosten feest juni
Kosten benefietavond
Overige

Rentebaten
Ontvangen rente deposito

2016

2015

€

€

127.246

88.864

46

242

70.125

38.406

5.372
8.065
6.667
1.147
15.879

5.372

174

361
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