
Estrela da Favela is een Nederlands-
Braziliaanse stichting in Mangueira, een
van de armste wijken (favela's) van Rio
de Janeiro. Hier geven we aan meer dan
100 kinderen de kans om via sport en
goed onderwijs aan de armoede te
ontsnappen en zich te ontwikkelen. In
de favela’s leven veel kinderen in
armoede. Ze krijgen slecht onderwijs –
als ze al naar school gaan – en hebben
daarom nauwelijks kans op de
arbeidsmarkt. 

Dat was begin 2012 de reden voor de
Nederlandse Edwin Roodenburg en de
Braziliaanse Edna Silveira om Estrela
da Favela te starten.

Het project is een groot succes.
Kinderen leren lezen, schrijven, rekenen
en andere basisschoolvakken, maar ook
allerlei sociale vaardigheden die van
pas zullen komen in hun verdere leven.
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Het doel is zoveel mogelijk kinderen op de
middelbare- of technische school te
krijgen of op een degelijke baan voor te
bereiden. Daar slagen we goed in. Zo zijn
er al een aantal kinderen naar hoger
onderwijs en de universiteit
doorgestroomd. Anderen hebben een
stage of baan gevonden. Maar ons
grootste succes is dat er, in al die jaren,
niemand in de drugsbende of prostitutie
is geëindigd. 

Estrela da Favela werkt met zes zeer
betrokken Braziliaanse leerkrachten, een
sportleraar, een psychologe en een
wisselend aantal internationale
vrijwilligers. Ook serveren we dagelijks
een gezonde maaltijd en zijn er
muzieklessen.

Estrela da Favela is een kleinschalige
organisatie die volledig vanuit particulier
geld gefinancierd wordt en de ANBI-
status heeft. Met uw donatie kunnen wij
goed werk doen.

Kijk op www.estreladafavela.com/steun/

Alvast veel dank 
namens het hele 
Estrela-team

Er is speciale aandacht voor de
meiden. Zij zullen straks de volgende
generatie opvoeden. Als wij hen meer
bagage meegeven, kunnen zij die
doorgeven aan hún kinderen. Wij zijn
ervan overtuigd dat wij via
empowerment van de toekomstige
vrouwen van de favela’s de vicieuze
cirkel van misdaad, armoede en geweld
kunnen doorbreken. Ook stimuleren we
de ouders om meer betrokken te zijn
bij de opvoeding van hun kinderen. 
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