Info

Heb je vragen over ons STAR-project?

Boek je graag een wereldse workshop op jouw evenement?
Blijf je graag op de hoogte van ons PLAN-kindje Andy Jose?

www.fv-star.com

stars4stars@outlook.com

https://www.facebook.com/verenigingSTAR
0496 69 72 71 - Tijl

erkenningsnummer: WVL20140085

Wie zijn we

De vereniging “STAR” werd in 2013 opgericht door 4 vrienden met een hart voor
kinderen en een liefde voor het Zuiden. Uit deze gebundelde passie ontstond STAR.
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“Star” is Engels voor “ster” en symboliseert de sterren die de visuele verbinding
zijn tussen ons en het zuiden.

STAR steunt PLAN

Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie,
die actief is in 69 landen, waarvan 50 van de armste landen van Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. Sinds 1983 werken ze met en voor de meest kwetsbare kinderen
en hun gemeenschap in het Zuiden en gaan ze de strijd aan tegen armoede,
onrecht en ongelijkheid.

Doelstelling

STAR wil de leefomstandigheden van kinderen
in het Zuiden structureel verbeteren door middel
van initiatieven in hun omgeving, thuis, op school
en de gemeenschap waarin ze opgroeien.
Concreet: Als Plan Ouder steunen we
Andy Jose (2008) in Manabi - Ecuador.
Onze bijdragen gaan naar structurele programma’s
in de omgeving van het Plan Kind. Onze steun
bereikt dus een hele leefgemeenschap, zodat we
op lange termijn het beste resultaat halen voor
ons Plan Kind.

Workshops 4 Stars
Met deze actie willen we kinderen op een creatieve en leuke manier informeren
en sensibiliseren over wereldburgerschap en wereldse thematieken.
Via onze wereldateliers bieden we specifieke thema’s aan, waarvoor we
samenwerken met professionele multiculturele partners en lesgevers.

Wereldkeuken

Wereldse kookateliers met BV-kok Fatima Marzouki (Marokko)
Fair-trade kookatelier
Cacao-atelier (Zuid-Amerika)
Paella-atelier (Spanje)
Ba..ba..banana (Zuid-Amerika)

Wereldcrea

Dot-painting (Australië)
Piñata-atelier (Zuid-Amerika)
Wereldcrea met zaden en pitten uit Zuid-Amerika
Muzaf-atelier, muzikaal atelier met recyclage en afvalmaterialen

Wereldmuziek en dans
Didgeridoo-atelier (Australië )
Djembé-atelier (Afrika)
Afrikaanse dans met live percussie

Cultuur

Hennahandschilderen (Noord-Afrika, Marokko)
Fiesta y Musica (Ecuador)
Wereldverhalen
Vintage-atelier

De opbrengsten van deze ateliers gaan integraal naar ons PLAN-project.

