
Statutaire naam: STICHTING ATELIER FAVELA
RSIN / fiscaal nummer: 27320217
ANBI-status: Ja
Contactgegevens

Telefoonnummer: 079-3316108
E-mailadres: info@atelierfavela.org
Website: http://www.atelierfavela.org
Adres: Loosduinenstraat 51
2729 CM Zoetermeer
IBAN: NL83RABO0102983267

Missie:
Atelier Favela inspireert kansarme jongeren tot persoonlijke ontwikkeling met Kunst Educatie. In het atelier 
in Nicaragua kunnen ze lessen volgen in creatieve disciplines zoals kunst, circus, muziek, dans, capoeira en 
theater. Kinderen die door armoede geen toegang hebben tot goed onderwijs kunnen zich binnen Atelier 
Favela ontplooien. Iedereen heeft toch recht op een toekomst!

Visie:
Atelier Favela wil een inspiratiebron zijn voor mensen, ongeacht hun culturele of sociale achtergrond waarin 
zij de kracht ontdekken van hun eigen kunnen, creativiteit en samenwerken. Met deze ervaring en dit be-
wustzijn willen we een positief toekomstperspectief bieden, in het speciaal aan jongeren die worden bestem-
peld als kansarm waardoor zij in staat zullen zijn zelf kleur aan hun leven te geven.

Werkwijze:
Het atelier dient als creatieve broedplek waar iedereen samen komt; de kinderen en jongeren uit de arme 
plattelandsgemeenschap Ticuantepe, de vrijwilligers, kunstenaars en docenten.
Iedereen probeert op zijn of haar manier bij te dragen om Atelier Favela tot een plek te maken waar je jezelf 
kunt ontplooien. Al deze positieve energie die iedereen erin stopt maakt dat het hier borrelt van de creativi-
teit. Zo zijn er dagelijks activiteiten in kunst, muziek, dans, theater, capoeira, acrobatiek:  kunst in al zijn vor-
men! Iedereen leert hier van elkaar. Je wordt hier opgenomen in de ‘favela familie’, je kunt deelnemen aan de 
activiteiten en je kan zelf je vaardigheden overbrengen aan de groep. Het is dé ideale omgeving om je horizon 
te verbreden doordat zoveel culturen en kennis hier samen komen.
Deze smeltkoers van mensen, het samenwerken en uitwisseling van kennis maakt dat we als Atelier Favela 
een inspiratiebron kunnen zijn en het voor iedereen een verrijkende ervaring is. Zowel voor de Nicaraguaan-
se jongeren als voor iedereen die voor kortere of langere tijd bij Atelier Favela verblijft. 

Bestuur:
Mevrouw S.P. Harmes(Voorzitter)
Mevourw A. Dijk (Penningmeester)
Mevrouw M. Hamelink (Secretaris)

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Stichting Atelier Favela werkt met vrijwilligers, zo ook het bestuur.  Wel kan eventueel sprake zijn van tege-
moetkoming in gemaakte kosten zoals reiskosten voor bestuursleden die buiten bestuurlijke taken zich ook 
als lokale coordinator dienstbaar stellen.
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