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Lid 1: Strategie 
De kernprincipes en uitgangspunten van de instelling: 
 
Statutaire doelstelling: Stichting AFETO heeft ten doel het ondersteunen van hulpbehoevende mensen, instellingen 
of projecten die of:  
a. een christelijke doelstelling of basis hebben of 
b. gevestigd zijn in voornamelijk Brazilië.  
en al het andere wat hiermee direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van 
het woord.  
  
Stichting AFETO heeft geen winstoogmerk en alle verkregen (financiële) middelen komen slechts ten baten van de 
stichting.  
 
Missie: De missie van Stichting AFETO is het creëren van morele, sociale en religieuze gelijkheid voor 
bevolkingsgroepen die hierom vragen. Het kind en zijn levensomgeving staan hierbij centraal.  
 
Werkzaamheden van de instelling: De kerntaak van Stichting Afeto is het werven van fondsen voor het 
ondersteunen van Stichting Afeto á Criança in Recife, Brazilië. Beiden stichtingen werken nauw samen voor het 
behalen van de doelstellingen. Bijkomend draagt Stichting AFETO  in Nederland zijn missie uit door voorlichting te 
geven aan service-clubs, bedrijven, geïnteresseerden ect. Het bezoeken van de stichting in Brazilië behoort ook tot de 
werkzaamheden. Deze bezoeken zijn nodig om projecten en boekhouding te controleren, nieuwe plannen te 
bestuderen, contacten te leggen met bestuur, de vrijwilligers en andere hulporganisaties. 
 
Lid 2: Beleid 
Er is een aantal projecten waar Afeto á Criança zich op richt:  
 

A. Kennisoverdracht: 

Mensen die een eigen bedrijf of vak hebben komen naar Afeto toe om hun kennis te delen met de moeders en de 
kinderen van Afeto. Het betreft kennis en vaardigheden over schilderen, handwerk en culinaire en technische 
vaardigheden om hen voor te bereiden op hun eerste baan.  
Dit sluit direct aan bij de nieuwe fase waarin Afeto terecht is gekomen, nu de kinderen waar we mee begonnen zijn 
ouder worden. Deze kinderen moeten voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Zij hebben tijdens hun jeugd de 
ondersteuning van Afeto gekregen die nodig was om hen gelijke kansen te geven in vergelijking met kinderen uit 
betere milieus. We willen hen het voorbeeld laten zijn voor de jongere kinderen van Afeto en de kinderen die in de 
toekomst nog komen.  
 

B. Handwerk: 

Het handwerkproject van Afeto heeft een zelf onderhoudend karakter en wordt uitgevoerd door de moeders van de 
Afeto-kinderen. Zij maken kleine versieringen, sieraden en andere attributen om de huiskamer op te leuken. Dit werk 
wordt tentoongesteld op Facebook maar ook op beurzen en andere evenementen waar de vrijwilligers het verkopen. 
De winst die hieruit voortkomt gaat voor het grootste deel naar de moeders die het hebben gemaakt. De rest wordt 
opnieuw geïnvesteerd in Afeto.   
 

C. Computerlessen: 

Dit project richt zich erop de kinderen extra computervaardigheden aan te leren. Het doel is hen op deze manier 
aantrekkelijker te maken op de banenmarkt en zo te werken aan een betere toekomst. De leraren en leraressen 
hebben professionele vaardigheden op het gebied van educatie. De lessen worden dagelijks gegeven aan 80 kinderen, 
tijdens de 8 verschillende lestijden die er zijn.  
 

D. ‘Soep voor iedereen’: 

Het doel van ‘Soep voor iedereen’ is het aanbieden van kwalitatieve voeding voor mensen die het het hardst nodig 
hebben. Maar liefst 44 families, en hun kinderen profiteren ervan. Het gaat hier om ongeveer 200 monden. De 
mensen krijgen twee dagen in de week soep welke bereidt wordt in de keuken van Afeto. Verder wordt er brood 
uitgedeeld en is men bezig om te kijken of ook het uitdelen van melk mogelijk is.  
Het project wordt gesponsord door een lokaal bedrijf. De kwaliteit van het eten wordt gecontroleerd door 
voedingsdeskundige op voedingswaarde en kwaliteit. 
 
 



 

2 

 

Projecten voor de nabije toekomst:  

• Nieuwe kinderen opzoeken in de buitenwijk en introduceren bij Afeto a Criança 

• Nieuwe stagiair(e) vanuit Nederland naar Brazilië sturen.  

• Vernieuwing van het computerlokaal 
 
 
Werving van gelden: Om de doelen van de stichting te realiseren is geld nodig. Stichting AFETO werkt zonder 
winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. De inkomsten van de stichting komen als volgt tot stand: 

- Giften van bedrijven 
- Giften van particuliere donateurs 
- Giften van serviceclubs  

 
Stichting AFETO werft donateurs door voorlichting te geven aan bovenstaande geïnteresseerden. Hiervoor is een 
team van meerdere vrijwilligers werkzaam bij de stichting. In samenwerking met een aantal van de bestuursleden 
worden deze voorlichtingen gegeven.  
 
Lid 3: Beheer 
Vermogens beheer van de instelling:  
Alle  financiële  inkomsten en uitgaven worden beheerd en genoteerd door de penningmeester met als doel zoveel  
mogelijk van de financiële inkomsten rechtstreeks te gebruiken ter ondersteuning van Afeto a Criança in Brazilië,  
zonder winstoogmerk voor het bestuur of de vrijwilligers. Van het ingezamelde geld wordt maandelijks een bedrag 
van €1.250,- overgemaakt naar Afeto a Criança om de vaste lasten te kunnen dekken.  De concrete behoefte wordt 
jaarlijks besproken, maar de afgelopen jaren is dit gelijk gebleven. Tevens geeft ook de voorzitter van Afeto a Criança 
aan wanneer zij gelden nodig hebben voor een specifiek project. Van de binnengekomen donaties wordt minimaal 
90% direct besteed aan Afeto a Criança.  
 
Inkomsten en uitgaven over 2016 en 2015: 
 

Ontvangen giften 
  

2015 2016 

       Santos Enterprise Food B.V. 
  

6.400 

Carmelcollege 
   

1.637 

Opbrengst buffet 
  

1.088 
 Diversen    8.937 4.499 

       Totaal baten: 
  

10.025 12.536 
 

Verstrekte giften: 
  

2015 2016 

     

Stichting Afeto a Criança 
 

15.000 15.000 

       Algemene kosten: 
    Bankrente en -kosten 
  

495 494 

Diverse kosten 
  

106 49 

       Totaal lasten: 
 

    15.601 15.543 

       Tekort: 
   

-5.576 -3.007 
 
Kapitaal:  
Het kapitaal van Stichting AFETO op 31-12-2015: €5.808,- 
Het kapitaal van Stichting AFETO op 31-12-2016: €2.801,- 
 
Beloningsbeleid:  
De bestuursleden en vrijwilligers runnen de stichting op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen vergoeding of 
beloning voor de geïnvesteerde tijd. Er is geen beloningsbeleid. In principe worden alle werkzaamheden zonder 
beloning uitgevoerd door alle bestuursleden. De reiskosten naar Brazilië door de bestuursleden (2 of 3 keer per jaar) 
evenals de verblijfskosten worden door de bestuursleden zelf betaald. 
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Reizen binnen Nederland: Alle reiskosten nodig voor vergaderingen, bijeenkomsten donateurs enz. worden niet 
gedeclareerd, maar worden door bestuursleden zelf betaald. 
Kantoorhuisvesting en werkzaamheden: Kantoorhuisvesting wordt gratis beschikbaar gesteld ten huize van Santos 
Enterprise Food B.V, de oprichter van stichting AFETO. 
 
Er worden geen vacatiegelden betaald. De stichting heeft ook geen medewerkers in dienst.  
 
Lid 4: Bestuur 
Het bestuur van "Stichting Afeto" bestaat uit: 
Peter Brinkman:   Voorzitter 
Jael Ferreira dos Santos:  Secretaris 
Lucas Ruitenberg:  Penningmeester   
 
Daarnaast zijn er een aantal vaste vrijwilligers actief binnen verschillende werkzaamheden en projecten: Bram 
Brinkman, Roland Burgerhout en Wendy de Vos.  
 
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om te handelen. Het bestuur vergadert, indien nodig is doch minstens 1 
keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via mail en telefonisch houden de bestuursleden 
elkaar van ontwikkelingen op de hoogte. Er vindt regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en over wie 
welke acties oppakt en uitvoert. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: overleg met instanties, 
financiële acquisitie, PR en communicatie. Het doorgeven van ontwikkelingen via de website en het opmaken van de 
nieuwsbrief. Financieel beheer, overleg over de besteding van het geld.  


