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Overzicht

Nummer en Titel Project 2015002 – Bouwen lokalen tbv praktisch 
onderwijs

Soort project Educatie/gezondheid/verhogen 
levenskwaliteit/armoedebestrijding

Doelgroep (leeftijd en geslacht) 14 – 18 jaar      man/vrouw

Hoeveel kinderen praktisch 
onderwijs

50-100

Locatie São João del Rei, Brazilië

Periode Juli 2015 – September 2017

Status Fondsenwerving

Coördinator Nederland Samuel van de Raa (06-5431 7427 of
samuel.vanderaa@ng-brasil.nl)

Coördinator Brazilië Het bestuur Fundação Nova Geração Brasil

Partners Gemeentehuis / aannemingsbedrijven
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Aanleiding en doelstelling van het project

In ons stichtingsplan (separaat bijgevoegd) staat het volgende te lezen: 
“Stichting Nieuwe Generatie Brasil is geboren vanuit de wens om kansarme kinderen in 
Brazilië een betere toekomst te bieden. Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient… 
we willen beginnen met het creëren van een veilige plek…..”
Concreet betekent dit dat we in 2016 een gebouw in São João del Rei, Brazilië, gaan 
bouwen om pratisch onderwijs te kunnen geven. Het project dat in dit plan beschreven 
wordt is het eerste (zelfstandig functionerende) onderdeel van het totale complex dat 
neergezet gaat worden.

Met dit project focussen we ons eerst op de doelgroep vanaf 14 jaar. Wij helpen deze 
jongeren in hun groei naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze praktisch 
onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 

In juli 2015 hebben we een bouwterrein gedoneerd gekregen van de gemeente São João del 
Rei. Dit project behelst het neerzetten van 3 multifunctionele ruimtes waar jongeren 
diverse praktijklessen krijgen, variërend van: koken, computerlessen, ondernemerschap, 
handvaardigheid, landbouw etc. Daarnaast wordt een moestuin en fruitplantage aangelegd 
ter educatie en eigen voorziening
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De noodzaak van dit project is

‒ In Nederland vinden we het heel normaal dat ieder kind de kans krijgt om zich volop te 
ontwikkelen. Helaas is dit in Brazilië nog steeds niet vanzelfsprekend. Dit heeft te maken 
met armoede, maar ook met het ontbreken van een stimulerende omgeving.

‒ In de media horen we dat Brazilië een opkomende economie is, maar in werkelijkheid zie 
je dat vooral de rijken rijker worden, en dat de armen hier niks van merken. De feiten:
‒ Brazilië heeft een oppervlakte van 8.456.510 km2, bijna de helft van Zuid-Amerika
‒ Vele kinderen groeien op in armoede en zelfs 1 op de 8 kinderen woont op straat
‒ Doordat kinderen geen sociale voorziening hebben, zien ze geen andere mogelijkheden 

dan de weg richting drugs, bende of kinderprostitutie; sommigen vanaf 6(!) jaar
‒ Brazilië heeft een moordcijfer van 25 op de 100.000 inwoners. In Nederland is dit

minder dan 1 op de 100.000
‒ 1 op de 5 Braziliaanse gevangenen heeft geen misdrijf gepleegd. Eén op de twee heeft

niet eens een rechtzaak gehad
‒ Momenteel worden er per dag in het land 24 kinderen vermoord.
‒ Het land staat bekend om zijn grote verschil tussen arm en rijk. Brazilië behoort tot de 

onderkant van de top 10 van de grootste economiën ter wereld, maar is nog steeds een
derde wereld land. 
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Onze visie: een kind kan zich pas 
ontwikkelen en leren, wanneer het zich 
veilig voelt 

‒ Vandaar dat wij willen beginnen met het creëren van een veilige plek. Een plek, waar 
kinderen zich veilig en geborgen voelen. Waar ze werkelijk kind kunnen zijn en vanuit de 
natuurlijke kinderlijke interesse zich kunnen ontwikkelen en groeien.

‒ Met de voltooiing van dit project zullen de sociale voorzieningen in São João del Rei een 
boost krijgen waardoor de kans op “Favela”-vorming kleiner wordt. De jongeren krijgen 
een veilige plek waar ze geliefd worden waardoor ze minder bezig zullen zijn met 
vandalisme, criminaliteit, drugs en (kinder)prostitutie. 

‒ Met de moestuin leren we jongeren de principes van land- en tuinbouw, stimuleren we 
gezonde eetgewoontes en werken we aan discipline voor het onderhouden van de 
moestuin. 

* In de bijlage is er een uitleg over de activiteiten die we willen ontplooien met het tehuis in Brazilië
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“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe” 
Mattheüs 25:35



–Een keuken met meerdere 
kookopstellingen voor praktisch 
onderwijs

–Een multifunctionele ruimte die 
gebruikt zal worden als:
– Computerruimte
– Handvaardigheid
– Restaurant 
– Theater

–Een winkel waar jongeren het 
ondernemerschap leren

–Moestuin

Als het project is afgerond dan hebben 
we het volgende gerealiseerd
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Resultaten per fase en planning

Praktisch onderwijs

Voorbereiding

- Projectplan opstellen
- Bouwtekening 
opstellen

- Project bekend 
maken op website en 
Social Media

- Samenwerking Wilde 
Ganzen

Bouwen

- Fundament
- Multifunctionele 
ruimte

- (les) Keuken
- Bazaar / winkel
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Juli 2015 –
Apr 2016

Aug 2015 –
Dec 2016

Fondsenwerving

- Activiteiten
- Ambassadeur werven 
(BN’er)

- Donateurs werven
- Samenwerking met 
kerken en scholen

Mei – Aug 
2016

Aug – Okt 
2017

Inrichten

- Moestuin
- Inrichten Multi 
functionele ruimte

- Inrichten keuken

Terrein 
voorbereiden

- Egaliseren
- Riolering
- Beplanten terrein 
met (fruit)bomen

Juli 2016 –
Juli 2017



Fase 1: Voorbereiding

- Bouwplan maken 
- Tekening in Nederland opstellen
- Tekening laten omzetten conform Braziliaanse normen

- Projectplan opstellen (dit document)

- Project bekend maken
- Aankondiging via website en Social Media

- Samenwerking Wilde Ganzen definitief maken
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Juli '15 –
Mei ‘16 

Juli '15 –
Dec ‘16 

Mei – Aug
‘16

Juli ‘16 –
Juli ‘17

Aug - Okt
‘17



Fase 2: Fondsenwerving

- Activiteiten door het hele land organiseren tbv fondsenwerving
- Zumba marathons
- Sponsorlopen
- Rommelmarkt
- Kerstevent
- Benefietdiner

- Ambassadeur werven (BN’ers, voetballers)

- Donateurs werven via website, nieuwsbrieven, social media en 
evenementen

- Samenwerking met kerken en scholen

- Directeuren van verschillende bedrijven binnen ons netwerk 
benaderen voor sponsoring
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Juli '15 –
Mei ‘16 

Juli '15 –
Dec ‘16 

Mei – Aug
‘16

Juli ‘16 –
Juli ‘17

Aug – Sep  
‘17



Fase 3: Terrein voorbereiden

- Vanwege het heuvelachtige karakter van het terrein is egaliseren 
noodzakelijk (en kostbaar)

- De noodzakelijke machines moeten uit steden komen die op minimaal 2 
uur rijden afstand liggen

- Kwaliteit is belangrijk om aardverschuivingen te voorkomen

- Aanleg riolering en (regen)waterafvoer/opvang

- Aanplant van (fruit)bomen
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Juli '15 –
Mei ‘16 

Juli '15 –
Dec ‘16 

Mei – Aug
‘16

Juli ‘16 –
Juli ‘17

Aug - Okt
‘17



Fase 4: Bouwen

- Fundament: pilaren in de onderliggende grond verankeren ivm grote 
hoogteverschillen

- Grote multifunctionele ruimte bouwen met aangrenzend een 
(leer)keuken

- In het weekend is het mogelijk om deze ruimte als restaurant te gebruiken 
waar de jongeren stage lopen

- Winkeltje met opslag 
- In dit winkeltje worden spullen verkocht die tijdens andere 

onderwijsactiviteiten worden gemaakt, zoals houtwerk, schilderijen etc. 
Daarnaast verkopen we een gedeelte van de inhoud van de container met 
kleding (en speelgoed) uit Nederland

- In onze visie is het voor de eigenwaarde van mensen beter om iets (voor 
weinig geld) te kopen, dan alles te krijgen.

- Jongeren krijgen praktisch onderwijs op het gebied van economie en 
ondernemerschap. Dit kunnen ze oefenen in het winkeltje
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Juli '15 –
Mei ‘16 

Juli '15 –
Dec ‘16 

Mei – Aug
‘16

Juli ‘16 –
Juli ‘17

Aug - Okt
‘17



Fase 5: Inrichten

- Aanleg moestuin
- Educatief doel
- Zelfvoorzienend in groente

- Multifunctionele ruimte
- Tafels, stoelen en kasten
- Schoolborden
- ICT: computers
- Podium, media-installatie

- (Leer)keuken
- Meerdere kookopstellingen voor praktisch 

onderwijs
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Juli '15 –
Mei ‘16 

Juli '15 –
Dec ‘16 

Mei – Aug
‘16

Juli ‘16 –
Juli ‘17

Aug - Okt
‘17



Organisatie en verantwoording project

- Het bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil is 
eindverantwoordelijk voor dit project

- Tijdens de bouw wordt er wekelijks een (kort) verslag op de site gezet 
met foto’s van de voortgang

- De eigenaar van dit project rapporteert maandelijks aan het bestuur:
- Verslag, cijfers, mijlpalen

- Via het Kwartaalverslag dat ieder kwartaal op de website 
gepubliceerd wordt, vindt externe verantwoording plaats

- Zodra er mijlpalen of andere wetenswaardigheden te melden zijn, dan 
wordt dit op de website gepubliceerd

- Donateurs krijgen na afronding van dit project persoonlijk bericht
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Directe projectkosten

Project (Fase) Begroting

Fase 1: Voorbereiding €1000,-

Fase 2: Fondsenwerving €1200,-

Fase 3: Terrein voorbereiden €25.000,-

Fase 4: Bouwen €65.000,-

Fase 5: Inrichten €30.000,-

Het project wordt op dit moment gefinancierd door:
‒Bijdragen van een vaste groep donateurs (die groeiende is) 
‒Vele activiteiten die we als stichting organiseren 
‒Samenwerking met basis- en middelbare scholen in Nederland
‒Ondersteuning vanuit verschillende kerken
‒Ondersteuning vanuit andere partners zoals Wilde Ganzen
‒Bedrijven en overheid in Brazilië

Meer informatie hierover is te vinden in het fondsenwervingsplan



Huidige stand van zaken

‒Het project bevindt zich in de fase van fondsenwerving. Dit wordt op 
3 manieren gedaan: door het organiseren van activiteiten, 
particulieren donateurs, bedrijven en andere stichtingen die bereid 
zijn ons te steunen. Via onze website en de social media roepen we 
particulieren en bedrijven op om te doneren. 

‒Het terrein is volledig in kaart gebracht en afgebakend voor de 
stichting. Alle documenten zijn gereed en staan op de naam van de 
stichting.

‒De bouwtekeningen worden nu door een Braziliaanse team gemaakt. 
Het team bestaat uit een Architect, Bouwkundige en Aannemer. 
Allemaal kundige en betrouwbare mensen. De eerste impressies zijn 
te vinden in dit projectplan.
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Bijlage



Uitgangspunten voor de bouw

‒Energie neutraal
‒Al het (regen) water opvangen om bijv. planten van water te voorzien
‒Zonnepanelen voor lage energiekosten. 
‒Waterput. Eventueel meerdere om ook buurt van water te voorzien
‒Zonneboiler voor warme water
‒Goede isolatie om verschil warm en koud op te vangen
‒Goede materiaal gebruiken voor langdurig gebruik
‒Stevig fundament zodat er mogelijkheden zijn om 1 of 2 verdiepingen 
uit te breiden.
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Bedankt voor uw aandacht
Samuel van de Raa

Samuel.vanderaa@ng-brasil.nl
www.ng-brasil.com

Facebook: nieuwegeneratiebrasil

18-03-2016
V1.3
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