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En we zijn weer aan het eind van 2015
gekomen. Het is ongelofelijk hoe snel
2015 om is gevlogen. We zijn blij met alle
aandacht die we in november hebben
gekregen door de vele acties zoals de
Zumba marathons in Nieuwegein,
Brasschaat en Tilburg. Daarnaast
hebben we 2 markten bezocht en ook daar hebben we veel mensen
over ons werk gesproken. 2015 was een jaar waarin we het
fundament van de stichting steviger hebben neergezet. Dit is te
zien aan de vele vrijwilligers die het team zijn komen versterken.
Daarom willen we iedereen enorm bedanken voor alle tijd, energie,
geld en spullen voor de Stichting. Het is onmogelijk om vol te
houden zonder jullie!
2016 zal een spannend jaar worden. Niet alleen omdat we werkelijk
gaan starten met bouwen in Brazilië, maar ook omdat wij ons klaar
gaan maken om te verhuizen naar Brazilië. Het zal een (emotioneel)
zwaar jaar worden, niet alleen voor ons maar ook voor onze
omgeving. We hopen op jullie te kunnen (blijven) rekenen en
wensen iedereen een gezegende kerst en een fantastisch 2016!
Laura en Samuel van de Raa

Nieuwe vrijwilliger voorstellen Karen de Heer
Bruisende steden, prachtige natuur, kleurrijk
carnaval…, zo stel ik mij Brazilië voor.
De enige echte ervaring die ik met Brazilië heb, is
die van de uitnodigende muziek die iedere
Zumba-workout tot een feestje maakt. Door mijn
enthousiaste en vaardige Zumba-instructeur
Ranny Lee Joy, Braziliaan in hart en nieren, nam
ik deel aan de Zumba-marathon in Nieuwegein. Het verhaal, in de
pauze verteld door Samuel, raakte mij meteen.
Het prachtige Brazilië zoals ik dat voor ogen heb, heeft ook een
donkere kant, gedomineerd door criminaliteit, drugs en prostitutie.
Levensgrote valkuilen voor de jeugd en daarmee de toekomst voor
dit land. Stichting NG Brasil wil hier graag verlichting in brengen.
Ik ben het type ‘nuchtere Hollander’. Het type dat zeker een
steentje wil bijdragen aan een betere wereld, maar dan wel op basis
van een levensvatbaar project dat een intrinsiek constructieve
bijdrage levert. Laat Stichting NG Brasil dat nu net zijn.
Samuel heeft zijn ‘roots’ in Brazilië, spreekt de taal en (onder)kent
de culturele verschillen. Zijn achtergrond gecombineerd met de
opzet van het project gericht op zelfstandigheid en
onafhankelijkheid, geven mij de overtuigende doorslag mij
hiervoor in te zetten. Door mijn kennis en vaardigheden op het
gebied van communicatie in te zetten, draag ik graag een steentje
bij om dit project goed van de grond te krijgen. Helpt u mee? Al
voor 10 euro per maand bouwt u mee aan een mooie, kansrijke
toekomst voor de nieuwe generatie in Brazilië! Viva o Brasil!

Oproep
Helpt u mee om ons werk in
Brazilië verder vorm te geven?
Om de activiteiten in Brazilië uit
te voeren hebben we dringend
vaste donateurs nodig. We
hebben de ambitie om eind van
het jaar 100 vaste donateurs te
hebben.
U kunt ook helpen door mee te
doen aan één van onze
activiteiten of door er zelf een te
organiseren. Kijk voor meer
informatie op onze website.

Vrijwilligster in het
zonnetje

Deze maand zetten we
Meriellen van de Raa in het
zonnetje. Haar enorme drive en
doorzettingsvermogen is
aanstekelijk voor velen. De
Zumba marathons zijn één van
de zoveelste evenementen die ze
voor de stichting georganiseerd
heeft. We zijn ontzettend blij
met al haar inzet voor de
stichting!
Bedankt voor je betrokkenheid!

Arja Hilberdink herkozen als penningmeester
Eind vorig jaar schreef ik: “Het jaar 2014 is
omgevlogen. Een jaar waar in veel gebeurd is
binnen onze stichting.” Het jaar 2015 is voor
mij persoonlijk nog sneller omgevlogen dan
2014. Op 30 maart ben ik begonnen aan een
nieuwe baan, ik wilde nog één keer in mijn
werkzame leven een andere baan. En dat is
gelukt. Deze baan is echter zeer intensief en helaas heb ik dit jaar
dus veel minder voor de Stichting kunnen doen. Maar toen Samuel
mij vroeg of ik me herkiesbaar wilde stellen voor het bestuur,
twijfelde ik geen moment en heb volmondig ja gezegd.
Het begin van een nieuw jaar staat voor de deur, hèt moment om
goede voornemens te hebben. Meestal ben ik daar niet zo van,
maar dit jaar maak ik een uitzondering. Ik wil en ga weer meer
doen voor de stichting.
Als alles volgens plan verloopt zullen we in februari naar Brazilië
gaan. We gaan dan de donatie van de grond vieren met de lokale
overheid en afspraken maken over de start van de bouw.
Daarnaast kan ik eindelijk de lessen Braziliaans Portugees die ik
het afgelopen jaar heb gevolgd in de praktijk gaan brengen. Ik zie
er echt naar uit om met de lokale bevolking te kunnen praten.
Ik ben en blijf trots en blij om deel uit te maken van het Bestuur
van Stichting Nieuwe Generatie Brasil en heb me vol overtuiging
voor de komende vier jaar aan deze mooie stichting verbonden.

Benefiet diner
Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft
weer een nieuwe activiteit die u zeker niet
wilt missen. Deze keer houden we op 7
februari een benefietdiner in Braziliaanse
stijl, georganiseerd door Raquel van de Raa
met muzikale ondersteuning door Sanne
Kleis-Kok en Jefta Hagenaar.
U kunt die dag genieten van een heerlijk Braziliaans diner, leuk
gezelschap en fantastische muziek, en u steunt tevens Stichting
Nieuwe Generatie Brasil met het bouwen van het eerste
kindertehuis.

Papier of digitaal?
U kunt onze nieuwsbrief per
post of per e-mail ontvangen.
Geef uw voorkeur door via onze
website of mail naar
secretaris@ng-brasil.nl

Vrijwilligers
Mocht u zich na het lezen van
deze nieuwsbrief ook willen
aanmelden als vrijwilliger
neemt u dan aub contact op via
het telefoonnummer of het
email adres wat in deze
nieuwsbrief staat vermeld, via
het contactformulier op de
website of reageert u met een
bericht op Facebook of Twitter.

Stemmen
Omdat 123Inkt.nl voor het 8ste
jaar verkozen is tot Beste
Webwinkel van Nederland,
hebben ze besloten om
€100.000,- te verdelen onder
Goede Doelen! Dit wordt eerlijk
verdeeld op het percentage
stemmen van het totaal aantal
stemmen. Uw stem is dus geld
waard!

Jefta betovert ons met zijn prachtige pianospel van leuke en mooie
muziek, terwijl professioneel zangeres Sanne ons alvast een
voorproefje geeft van haar CD die binnenkort uitkomt.

Voorbeeld: wanneer wij 1% van
het totaal aantal stemmen
behalen, is de donatie €1.000,(1% van €100.000,-)

Hoe werkt het? U betaalt slechts €30,- per persoon en krijgt
daarvoor een heerlijk diner, inclusief uitgebreid dessertbuffet en
muziek. Drank is niet inbegrepen, maar hiervoor kunnen ter
plekke consumptiebonnen aangeschaft worden.

Ga daarom naar
http://www.123inkt.nl/goeded
oelen/stemmen/365 in uw
browser en volg de instructies

Graag heffen we samen met u het glas op een heerlijke en muzikale
avond, zondag 7 februari. Bent u erbij? U kunt zich nu inschrijven
op onze website, dan reserveren wij een mooie plaats voor u!

Als het kan delen op Facebook!
En als je meerdere
mailadressen hebt dan kun je
meerdere keren stemmen!.

Adres: Citadel, Bergweg 6 in Zeist
Datum: Zondag 7 februari 2016
Tijd: inloop vanaf 15:00

