
 

Activiteitenoverzicht 2021 

De ondersteuning van educatieve en sociale projecten in Brazilië door de Stichting Avante Educação 
Brasil loopt via de  programma’s: 

1. Mais Caminhos 
2. Eco Caminhos Apprenticeship (leerschool) 
3. Steun aan Davi en familie 

1.Mais Caminhos 
In het programma Mais Caminhos is gericht op het geven van onderwijs en  het ondersteunen van 
kinderen bij het volgen van onderwijs uit de favela’s van Rio de Janeiro. Het betreft vooral kinderen 
uit de favela’s Cantagalo and Pavao Pavaozinho van Rio. 
Het programma wordt gerund door het Caminhos Language Centre in Rio de Janeiro en uitgevoerd 
door studenten die aan de school Portugees leren en als vrijwilligers meewerken aan dit programma.  
Voor een verslag van de activiteiten in 2021 klik hier. 
in 2021 is er gezien de problemen met Covid-19 opnieuw geholpen met voedselpakketten.  

2.Eco Caminhos Apprenticeship (leerschool) 

De stichting Avante Educação ondersteunt verder het apprenticeship programma van Eco Caminhos. 

Een Eco boerderij in de buurt van Nova Friburgo in de staat Rio de Janeiro. De eco boerderij heeft als 

doelstelling om volledig zelfvoorzienend te worden. Er worden huizen gebouwd met natuurlijk 

materialen, er worden voedselbossen aangelegd en verder ontvangt de boerderij vrijwilligers, 

toeristen vanuit de hele wereld. De Eco Boerderij ontvangt ook kansarme jongeren die 3 maanden 

tot 2 jaar in opleiding komen. Jongeren kunnen zich specialiseren in bio-constructie of 

voedselbossen. Verder leren ze hoe ze zich op de arbeidsmarkt horen te gedragen en hoe voor 

zichzelf moeten zorgen, schoonmaken, koken en met geld leren omgaan. In 2021 waren er 2 tieners. 

In 2022 is dit aantal verdubbeld naar 4. 

Meer lezen: click here  

Videos: 

Rodrigo 

Geovani  

Vincius 

 

3.Steun aan Davi en familie 
De stichting Avante Educação Brasil steunt al vele jaren Davi Porfirio en zijn broers en zussen. Ze 
hebben een belangrijk deel van hun jeugd doorgebracht in het kindertehuis Caminhos bij Rio de 
Janeiro.  
Davi is nadien als gastzoon een jaar lang in Genhout Beek geweest bij de familie Pirson. Hij is daarna 
gaan studeren en werkt aan de Caminhos Language Centre  waar hij aan sociale activiteiten is 
verbonden.  
De stichting ondersteunt nu nog  zijn jongere broers en zussen die bij hem wonen.  

https://ecocaminhos.com/programa-jovem-aprendiz-desenvolvimento-profissional-e-pessoal-do-rodrigo/
https://www.youtube.com/watch?v=5iJWc6RJkVE&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=hqs8lZ5nCa0
https://www.youtube.com/watch?v=Ni7zEbXgIbU&t=60s


4. Publieke Waldorf School Brazilie 

Onderwijs is een belangrijk punt in de doelstellingen van de Stichting AEB. Publiek onderwijs in 
Brazilië is over het algemeen zeer slecht. In Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazilië bestaat er al 25 
jaar een publieke waldorfschool Cecilia Meireles. Er zijn maar 3 publieke waldorf school.  Cecilia 
Meireles is de grootste publieke Waldorf school. Het is een privaat initiatief, waarbij er  een 
samenwerkingsovereenkomst is met de gemeente. Een school waar alle sociale klassen van Brazilië 
bij elkaar komen. In onze ogen dus een voorbeeld omdat dit voor alle scholen zou moeten gelden. De 
school heeft 300 leerlingen en een wachtlijst met 250 kinderen. In 2021 is er in samenwerkingen met 
de Wilde Ganzen een project gerealiseerd. We hopen op meer toekomstige projecten. 

Sponsoren 
De stichting wordt gesteund door zo’n 40 sponsoren die jaarlijks/maandelijks een bedrag ter 
beschikking stellen. Verder doet de Stichting AEB aan fondsenwerving voor jaar projecten en 
organiseert de stichting benefiet evenementen om geld in te zamelen. 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit Jan Bijen voorzitter, Jascha Lewkowitz secretaris penningmeester en Maarten 
Vonhögen secretaris.  

 


