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Het is (te) lang geleden dat we jou / 
u geïnformeerd hebben over de 
stichting. Het zijn boeiende tijden 
bij ons thuis. Het is hard werken om 
alle ballen in de lucht te houden en 
als er dan ook nog tegenslagen bij 
komen dan wordt het wel erg 
spannend. De zus van Laura heeft 

een auto ongeluk gehad, haar oma heeft de pols gebroken en haar 
vader heeft een hartaanval gehad. Daarnaast gaat het op het werk 
van Samuel niet zoals hij verwacht had 1 jaar geleden. Eerder heeft 
Samuel een blog geschreven over: “Doorgaan tot het uiterste”. Niets 
is minder waar geworden na het schrijven van die blog.  
Wat ons motiveert is het besef dat de omstandigheden van 
Braziliaanse kinderen met de dag erger worden. Je hebt vast 
afgelopen tijd het nieuws gevolgd en gehoord van alle problemen 
(economie, corruptie, droogte, etc…) in Brazilië. Dit draagt niet bij 
aan de toch al lastige omstandigheden van de armste in het land. 
En de dupe hiervan zijn uiteindelijk de kinderen, want die 
belanden in de drugswereld, worden onderdeel van bendes of 
komen in de kinderprostitutie (soms al vanaf 6 jaar!) terecht. Dit 
doet pijn om te zien en daarom blijven we vechten om hier 
verandering in te brengen.  
We hebben jouw hulp hard nodig! Doe je mee?  

Laura en Samuel van de Raa 
 

Groep 7 en 8 – Evangelie Gemeente Zeist 

De kinderen uit groep 7 en 8 van de 
kinderdienst van Evangelie Gemeente Zeist, 
zullen de komende tijd geld inzamelen om de 
container met kleding en speelgoed te kunnen 
versturen naar Brazilië: doos voor doos. 
De kosten voor de container zijn omgerekend 
naar 10 euro per (bananen)doos. Wat het 
extra leuk maakt: kinderdienst-leiders Erik 
en Marianne hebben een prachtige boot met 

containers/dozen geschilderd (zie foto). Voor iedere tien euro 
kunnen ze een doos inkleuren. Zo is het voor de kinderen tastbaar 
waar ze voor sparen. 
Vooraf hebben wij een presentatie gegeven om de kinderen te laten 
zien hoe het leven van kansarme kinderen in Brazilië eruit ziet. 
Ook vertelden we over hoe we met onze stichting deze kinderen 
kunnen helpen om een betere toekomst op te bouwen. 
We merken iedere keer hoe waardevol het is dat kinderen in 
Nederland leren dat alles wat zij als heel vanzelfsprekend 
beschouwen, dat heel veel kinderen in de wereld daar niet eens 
over durven dromen. 
Graag komen we dan ook op andere basis/middelbare scholen of 
kinder- en jeugdgroepen vertellen over ons werk. Neem gerust 
contact met ons op via 06-54317427.  

Bouwactiviteiten 
Nu we een terrein hebben, de 

bouwtekeningen klaar zijn en 

de eerste gesprekken met 

bouwbedrijven plaatsvinden, 

willen we begin 2016 starten 

met het bouwen van het eerste 

gebouw tbv praktisch onderwijs. 

De kosten voor dit eerste 

gebouw komen neer op 

€125.000,- Helpt u mee om ons 

werk in Brazilië verder vorm te 

geven? We hebben de ambitie 

om eind van het jaar 100 vaste 

donateurs te hebben.  

Wilt u meer informatie dan weet 

u ons te vinden.  

Vrijwilligster in het 

zonnetje 

 

Ashni Ramkhelawan past 

perfect bij onze stichting. Juist 

daarom zijn we trots dat we 

haar ambassadeur mogen 

noemen van de stichting. Ze is 

jong, erg betrokken en weet van 

doorpakken. Door het 

organiseren van de Zumba 

marathon in Nieuwegein heeft 

ze zichzelf goed op de kaart 

gezet, 

Bedankt voor je betrokkenheid! 



 
 
 

Afgeronde activiteiten 
Afgelopen periode zijn er verschillende 
activiteiten geweest. We zijn blij met alle 
hulp die we krijgen om iedere keer weer een 
succesvolle activiteit te organiseren. Op 
onze website kunt u het eindverslag vinden. 
Een overzicht van de activiteiten: 

- In onze vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de 
sponsorloop van de Prins Bernhard school. Toen wisten we 
nog niet wat de opbrengst zou zijn, maar inmiddels hebben we 
een bedrag van €2971,- gekregen. Wat een fantastisch bedrag 
waar we erg trots op zijn!  

- De sponsorloop in Bergen op Zoom op 30 mei is goed 
verlopen. We zijn blij met de opbrengst. Daarnaast was dit een 
fantastisch omgeving en het weer was perfect. Voor de 
volgende keer hopen we op meer deelnemers.  

- Op 6 juni hebben we een succesvolle Culinaire middag gehad. 
Naast het lekkere eten hebben we veel mensen kunnen 
vertellen over de Stichting.  Met dank aan Raquel van de Raa 
en Mariëtte Daris hebben we €805,- opgehaald. 

 

3 Zumbamarathons in november 
In november organiseert OGOS in 
samenwerking met ons niet 1 
maar 3! Zumba marathons. We 
willen een nog grotere opkomst 
dan de druk bezochte en erg 
succesvolle Zumba middag vorig 
jaar in Brasschaat. 

Tijdens de marathons wordt u begeleid door diverse enthousiaste 
Zumba top-instructeurs. houdt u van Zumba, bewegen op 
muziek, gezelligheid en bovendien van het steunen van een 
stichting die uw hulp hard nodig heeft? Meld u dan direct aan 
voor 1, 2 of gewoon voor alle 3 de Zumba marathons.  

Zumba marathon op 1 november in Nieuwegein  

OGOS organiseert samen met stichting-ambassadrice Ashni 
Ramkhelawan een Zumba marathon in Nieuwegein. Het 
evenement vind plaats in de sportschool Gold’s Gym.  
De 3 top-instructeurs: Desi Pakasa, Reinier Yard, Ranny Lee Joy 
en Meriellen van de Raa e Souza. 

Zumba marathon op 22 november in Brasschaat 

Na een fantastische opkomst in 2014 is het tijd om een tweede 
editie te houden! Ook dit jaar organiseren we dit evenement 
samen met turnclub Gym-Harop. Wij stellen hun betrokkenheid 
met de stichting zeer op prijs. 
Deze top-instructeurs zullen u laten zweten op heerlijke muziek: 
Kim Kennes, Natasja Conings, Jovana Milekic en Meriellen van de 
Raa e Souza. 

Zumba marathon op 29 november in Tilburg 

Nog niet eerder heeft OGOS een Zumba marathon in Tilburg 
georganiseerd. Het wordt weer een feest, vooral met deze top-
instructeurs: Jeroen Lautenslager, Annemieke van de Koedijk, 
Erika Moreno Sarmiento en Meriellen van de Raa e Souza 
 

Iedere marathon belooft een sportieve en gezellige middag te 
worden! Schrijf u nu in via de website www.ng-brasil.nl 
 

 

 

 
 

 

Kerstmarkt 16 

december 

Op 16 december verkopen wij 

allerlei Braziliaanse hapjes op 

de kerstmarkt in Tilburg. De 

kerstmarkt zal plaatsvinden bij 

de Poorten aan de Hasseltstraat 

194 in Tilburg.  Komt u ook? 

Nieuwe website 
Onze website is vernieuwd. 

Naast een nieuw look hebben 

we de site ook in het Engels en 

Portugees beschikbaar. We zijn 

nu de laatste teksten aan het 

vertalen. Laat u weten wat u 

ervan vindt? Onder andere kunt 

u daar ook het verslag van het 

derde kwartaal vinden. 

Organiseer ook een 

activiteit voor de 

stichting! 
Heeft u net zoals Ashni en 

Meriellen nog ideeën voor een 

activiteit om hiermee donaties 

op te halen voor de stichting?  

Schroom niet en laat het ons 

weten.  

Er zijn diverse mogelijkheden. 

Van uitgebreide 

sportevenementen, culinaire 

middagen tot klusjes of een 

rommelmarkt.  

Indien u een activiteit wilt 

organiseren maar geen concrete 

ideeën heeft, dan helpen wij u 

graag om te komen tot een 

mooie activiteit die bij u en de 

stichting past. 


