
 
 

 
 

 

 

Jaargang: 3 Nummer: 1 Datum: Februari 2016 
 

 

Het is alweer bijna maart en tijd om 
jullie weer te informeren waar we 
staan. En we zijn zeker tevreden met 
de stappen alhoewel er nog een hoop 
moet gebeuren. Na een mooie 
afsluiting van 2015 zijn we dit jaar 
gelijk begonnen met een reis naar 

Brazilië. Deze keer is Noa (oudste dochter) meegegaan om alvast te 
wennen aan Brazilie. Ze heeft het enorm naar haar zin gehad en 
verheugt zich op om te verhuizen.  
We zetten alles in om op zeer korte termijn te starten met de bouw. 
Wat een enorme spannende tijd gaan we tegemoet! Tijdens onze 
reis hebben we een team kunnen samenstellen die ons gaan helpen 
tijdens de bouwfase. We hebben een zeer kundige bouwtechnicus 
gevonden die ons gaat begeleiden bij het ontwerp en bouw van de 
eerste fase. Bijzonder om te zien dat hij alleen de kosten wil 
declareren en niet wil verdienen aan ons. Ook de architect hebben 
we kunnen overhalen om ons te steunen door weinig in rekening 
te brengen. En last but not least, hebben we een betrouwbare 
aannemer gevonden die het hele traject wil doen. Het belangrijkste 
voor ons was iemand vinden die we konden vertrouwen. En dat is 
gelukt. Met zo iemand maakt het makkelijk om rekeningen te 
tonen aan Nederland om te “bewijzen” wat we aan het doen zijn.  
Om dit allemaal te doen hebben we jullie hulp nodig. De stappen 
die we nu zetten zijn allemaal in geloof. Wij hebben er alle geloof in 
dat we een prachtig werk gaan neerzetten. En we hebben er alle 
vertrouwen in dat zodra jullie zien dat we echt gestart zijn met 
bouwen dat jullie allemaal ons willen en gaan steunen. En waarom 
doen we dit? Allemaal om de kansarme kinderen in Brazilie, die 
het veel slechter hebben dan wij, een betere toekomst te bieden.  

Laura en Samuel van de Raa 

Sponsoractie 123inkt.nl  

We willen iedereen die op ons gestemd 
hebben op de sponsoractie van 123inkt.nl 
hartelijk danken. 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! Degene 
die op ons gestemd hebben, bepaalde welke donatie wij kregen. 
De €100.000,- is eerlijk verdeeld op basis van stemmen. Het 
percentage van het totaalaantal stemmen bepaalde de hoogte van 
de donatie. 

Het is bijzonder om te zien dat zoveel mensen de moeite nemen 
om ons te helpen. Voor ons is het een bevestiging dat een hoop 
mensen achter ons staan en Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
een betrouwbare stichting vinden. Uiteindelijk hebben 538 
mensen op ons gestemd. Dit resulteerde in een bedrag van 
€435,35. Bedankt!  

 

 

 

 

 

Oproep 
Dit jaar gaat het gebeuren. 

Samuel en Laura gaan met hun 

kinderen verhuizen naar 

Brazilië. 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. 
U kunt meehelpen door vaste 

donateur te worden, mee te 

doen aan een van onze 

activiteiten of door er zelf een te 

organiseren. Kijk voor meer 

informatie op onze website. 

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. 

Kleding en speelgoed 
Wij willen iedereen bedanken 

die kleding en/of speelgoed 

heeft gedoneerd! Inmiddels 

hebben we al aardig wat dozen 

gevuld. Op dit moment kunnen 

we vooral nog buitenspeelgoed 

en educatief speelgoed 

gebruiken om met de container 

naar Brazilië te sturen. Neem 

contact op met Samuel (06-

54317427) of kijk op onze 

website voor meer info. 



 
 
 

 

4 Zumba marathons in aantocht 

OGOS organiseert in maart weer 4 Zumba 
marathons met als doel het ophalen van zoveel 
mogelijk geld voor de Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil. 
Met behulp van hele enthousiaste instructeurs 
en in 4 nieuwe steden belooft het een SUPER party te worden! De 
data zijn: 

• 5 maart in Brielle 
• 6 maart in Den Haag 
• 13 maart in Amsterdam 
• 20 maart in Eindhoven 

De exacte tijden, adressen en informatie over de instructeurs is te 
vinden op de flyers op onze website en via Facebook. Met 
uitzondering van Amsterdam bedragen de kosten in de 
voorverkoop 15 euro voor een volwassene en 10 euro voor de jeugd 
(9 t/m 16), aan de zaal kost een kaartje 2,50 euro extra. De 
marathon in Amsterdam is 5 euro duurder (vanwege de locatie), de 
ruimte hier is beperkt, dus schrijf snel in. 
Twijfel niet en schrijf je direct in voor 1 (of meer!) Zumba 
marathons via het inschrijfformulier onze website. Na inschrijving 
ontvangt u een bevestigingsemail met gegevens over de betaling. 

 

Verslag benefiet diner 7 februari  

Op Zondag 7 Februari hebben we een zeer 
geslaagd Benefietdiner gehad. De groep 
bestond uit zo’n 75 mensen en met een 
opbrengst van €2.162,50 kunnen we spreken 
over één van de meest geslaagde activiteiten 
van Stichting Nieuwe Generatie Brasil. 
Daarnaast hebben 6 mensen aangegeven 
structureel ons te willen sponseren.  
Het gehele diner werd georganiseerd door 
Raquel van de Raa. Vooraf schreef ze: “Al een tijdje wilde ik graag 
mijn kookkunsten delen met een grote groep mensen. Hoe bijzonder is 
het dat ik hiermee invulling geef aan mijn wens en daarnaast een 
steentje bij kan dragen aan de stichting van mijn zoon”.  
Naast heerlijk Braziliaans warm eten met daarnaast 6 
verschillende toetjes, was er prachtige muziek van Jefta Hagemann 
en Sanne Kleis-Kok. We zijn ze dankbaar voor hun hulp en wensen 
Sanne veel succes met het maken van haar nieuwe album (voor 
informatie https://www.facebook.com/SanneZingt) 
Zonder anderen te kort te willen doen, willen we nog een aantal 
mensen en bedrijven hartelijk danken voor hun hulp gedurende 
deze dag. Speciale dank aan Slagerij Arie van de Raa die al het 
vlees heeft gedoneerd. Ook de vrijwilligers die ons geholpen hebben 
zoals Mariëtte Daris, Meriellen van de Raa, Iwan Born, Alexandra 
van de Raa, Renata Bolsius, Henk Wassink en zelfs Noa van de Raa 
die hard gewerkt heeft de dagen voor en tijdens de dag zelf. 
Natuurlijk bedanken we Raquel van de Raa hartelijk voor dit alles. 
Het eten was heerlijk en de mensen hebben enorm genoten van de 
gezellige avond. En uiteraard alle aanwezigen bedankt! Hopelijk tot 
ziens op een volgende activiteit van de Stichting. 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodizio Scheveningen 
Braziliaans restaurant Rodizio 

in Scheveningen stelt een diner 

voor 2 personen beschikbaar. 

Deze dinerbon zal verloot 

worden tijdens de Zumba 

marathon in Den Haag 

aankomende zondag 6 maart. 

Nog een extra reden om u snel 

nog even in te schrijven voor dit 

evenement. U mag natuurlijk 

ook als toeschouwer de 

deelnemers komen 

aanmoedigen. Wij willen de 

medewerkers van Rodizio 

hartelijk bedanken hiervoor!
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