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Mais Caminhos 
 
De helft van de middelen van de Stichting Avante Educação Brasil is in 2018 gegaan naar Mais 
Caminhos. 
 
Doelstellingen 
De doelstellingen van Mais Caminhos zijn: kansarme kinderen, tieners en jongeren een beter bestaan 
aanbieden d.m.v. onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.  Mais Caminhos ondersteunt aanvullende 
onderwijsactiviteiten voor kansarme jongeren uit de favelas Pavão-Pavãozinho en Cantagalo en 
andere favelas in Rio de Janeiro. Deze activiteiten bestaan uit sociale,  emotionele, academische en 
zowel fysieke als creatieve vaardigheden.  
 
activiteiten 
In het Mais Caminhos project krijgen kinderen van 8 tot 12 jaar onderwijs. Het programma omvat 
Engels, Sociaal-emotioneel leren (Positieve Discipline) en Creativiteit (bijvoorbeeld theater, sport, 
spelletjes of andere lichamelijke activiteiten). Er is ondersteuning bij het leren. Er is een zomer- en 
een winterprogramma. Er is programma om kinderen beter te leren spreken, en een activiteit om de 
kinderen een fijne kerstmis te bieden.  Het Annual Report van Mais Caminhos is te vinden op de site 
onder projecten. 
 

 
  
 



Davi Porfirio Afonso 

Davi is de jongeman opgegroeid in het weeshuis Casa do Caminho, die in 2014 een jaar doorbracht in 
een gast familie in Kleingenhout in Nederland. Dat werd medegefinancierd door de stichting. Davi 
studeert inmiddels aan een universiteit in Rio en vordert goed. Zeer bijzonder is ook dat Davi de 
voogdij voor zijn broertjes en zusjes heeft toegewezen gekregen. Naast zijn studie werkt Davi werkt 
voor de Talen School Casa do Caminho. Met de die inkomsten en de financiële van steun van de 
stichting voorziet hij in het onderhoud.  
Davi heeft in 2016 de voogdij toegewezen gekregen over zijn broers en zusje, Vito, Tiago, Luciano en 
Luciana. Stichting Avante Educação Brasil draagt ook bij aan de kosten voor het onderhoud van zijn 
familie.  Voor meer informatie over Davi en zijn broers en zus kijk op de site onder projecten Davi 
(https://www.avante-educacao-brasil.nl/nl/davi-porfirio/) 
 

       Davi met zijn broers en zussen 
 
Sponsoren 
De stichting wordt gesteund door zo’n 40 sponsoren die jaarlijks/maandelijks een bedrag ter 
beschikking stellen. Verder organiseert de stichting benefiet evenementen om geld in te zamelen 
 
Bestuur 
De voorzitter van de Stichting Avante Educação Brasil was (op eigen kosten) in 2018 in  Rio.  


