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We zitten al bijna halverwege 2016 en 
daarom is het de hoogste tijd om 
jullie weer te informeren waar we 
staan. Het is prachtig om te ervaren 
dat we volop in beweging zijn. We 
hopen nog steeds zeer binnenkort 
ons huis te koop te zetten om 

definitief een stap te zetten richting Brazilië. Super spannend, 
maar we verheugen ons er op om invulling te geven aan iets waar 
we jaren naartoe gewerkt hebben. 
Daarnaast zijn we ontzettend trots met de overeenkomst met 
Stichting Wilde Ganzen. Verderop kunnen jullie hier meer over 
lezen. Met de komst van Willem in het bestuur hebben we nog een 
stap gezet in het verder neerzetten van de stichting.  
Deze keer sturen we 2 bijlages mee met de nieuwsbrief. Het 
projectplan voor de bouw van de vakschool en een nieuwe actie die 
we net hebben opgezet: “de bakstenen actie”  
Het is misschien wat veel, maar we willen jullie graag meenemen 
in de stappen die we aan het zetten zijn. Dit sluit ook aan op ons 
motto om zo transparant mogelijk te zijn. 
En dan mijn laatste punt. Het jaarverslag van 2015 is net klaar. 
Op de website kunnen jullie hier meer over lezen. 
In onze volgende nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan de 
samenwerking die we aan het starten zijn met middelbare school 
Willem van Oranje College in Waalwijk. Een voorbeeld van een 
fantastische samenwerking die we ook hopen neer te zetten met 
andere scholen.  
We zijn jullie dankbaar voor jullie interesse. Bedankt daarvoor.  

Laura en Samuel van de Raa 

Samenwerking Wilde Ganzen  

Afgelopen maanden hebben we 
intensief gewerkt aan het opstarten 
van een samenwerking met Stichting 
Wilde Ganzen. Met veel plezier 
kunnen we meedelen dat we de 

samenwerking beklonken hebben met een overeenkomst. Dankzij 
Wilde Ganzen maken wij een vliegende start. Wilde Ganzen zet 
zich in voor armoede bestrijding wereldwijd en ondersteunt ons 
door voor iedere binnengekomen donatie daar 50% aan toe te 
voegen tot maximaal 40.684 euro.  

Gestart wordt met het bouwen van een vakschool voor 
praktijkonderwijs gericht op tieners. Hiervoor is 122.000 euro 
nodig. De samenwerking met Stichting Wilde Ganzen houdt in 
dat ze 1/3 van dit bedrag doneren mits Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil 2/3 bij elkaar haalt middels fondsenwerving. 

Voorzitter Samuel Van de Raa is erg blij met deze samenwerking 
en hoopt dat meerdere organisaties als sponsor of donateur 
zullen volgen. 

 

 

 

 

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 
 

 

Bakstenen actie 
Onze Stichting gaat in São João 

del Rei een vakschool bouwen, 

gericht op praktijkonderwijs, 

vergelijkbaar met in Nederland 

het MBO. U kunt meebouwen 

door ‘virtuele bakstenen’ te 

kopen waarmee wij steen voor 

steen de school kunnen 

opbouwen.  

Doneer 10 bakstenen voor 

€3,20 

U kunt op 2 manieren een 

steentje bijdragen: 

1- Direct geld overmaken naar 

NL03 ABNA 0545 4225 82 

t.n.v. Stichting Nieuwe 

Generatie Brasil o.v.v.: uw 

naam en hoeveel bakstenen 

u wilt kopen (per 10-tal) 

2- Via de site kunt u direct 10-

tal(len) bakstenen kopen en 

betalen via iDeal. 

mailto:secretaris@ng-brasil.nl


 
 
 

Nieuw bestuurslid voorstellen: Willem 

Mijn naam is Willem Veldhoven.  Ik ben 56 
jaar en recentelijk, na bijna 38 jaar dienst, 
met functioneel leeftijdsontslag gegaan bij 
de koninklijke marine.  Door de diverse 
functies die ik voor defensie mocht 
vervullen, heb ik ervaring in Project 
Management en Fund Management. Ik 
ben getrouwd met Attie en samen hebben 
we een stel prachtige kinderen: Tirza (29), 
Gideon (27), Boaz (22) en Andreas (19). 

Als gezin zijn we altijd actief bij de gemeenten waar wij kerkten 
betrokken geweest.  Zo ben ik meer dan 12 jaar Diaken en drie jaar 
oudste en bestuurslid geweest van de Pinkstergemeente in 
Alkmaar.  Naast mijn formele taken waren we ook actief betrokken 
bij diverse Zendingsactiviteiten.  Ik heb de leiding gehad van het 
thuisfront comité van een zendeling in het Midden-Oosten.  Tevens 
hadden we de Zendings-gebedsgroep van de gemeente aan huis.  
Wij steunen nog steeds het kinderhuis “Lar da Infancia” in Brazilië, 
destijds mede opgezet door Klaas van de Raa. 

Zelf hebben wij tweemaal in het buitenland gewoond, op Curaçao 
(2002-2005) en in Virginia Beach in de Verenigde Staten (2011-
2015).  Daarnaast ben ik met de marine over de gehele wereld 
gevaren.  Wij weten hoe belangrijk het is om een goede en biddende 
achterban te hebben om ver van huis te kunnen leven en je werk 
te kunnen doen. 

Samuel is de achterneef van Attie.  Haar moeder (Aat Teitsma) is 
de zus van Samuels oma, Jannie, die getrouwd was met Klaas 
van de Raa.  Zo mogen we hem en zijn gezin al wat langer 
kennen.  We zien in hem dezelfde oprechte gedrevenheid als die 
in zijn grootvader.  Dat is werk van de Heilige Geest en dat zal 
zeker vrucht gaan dragen.  God is getrouw en Zijn plannen falen 
niet.  Dat herkennen we ook in de roeping van Samuel en Laura 
voor dit werk in Brazilië.  Ik zie er naar uit om, samen met u, hen 
de komende jaren zo goed mogelijk te ondersteunen. 

 

Breien en haken zonder grenzen  

Stichting NG Brasil krijgt periodiek gebreide 
spullen (poppen, knuffels, dekens of ander 
bruikbaar materiaal) om mee te nemen naar 
Brazilië van de brei- en haakclub breien en 
haken zonder grenzen. Deze club heeft ook een 
facebook groep, breien en haken zonder 
grenzen, en bestaat uit ongeveer 100 leden. 
De club zet zich in voor mensen die wat extra 
warmte kunnen gebruiken. Een aantal leden die actief mee breien 
en haken zijn Edith Stikkers, Leni Ivansek, Margreet Joon, Anita 
Wojcik, Greet Hake Berkhout, Geesje Quodbach, Caatje van Asten, 
Danielle Hoogendijk-Vink en Elly van Elburg Swinkels. Verder zijn 
er een aantal moeders zonder FB die een steentje bijdragen. De 
club is bij de Stichting NG Brasil gekomen via Annet Lolbroek.  
We zijn enthousiast over deze donatie want enerzijds helpt deze 
groep veel mensen in Nederland door samen iets te maken en 
gezelligheid te creëren en anderzijds helpen ze kansarme kinderen 
in Brazilië 

 

 
 

 

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 dat in deze 

nieuwsbrief staat vermeld, via 

het contactformulier op de 

website of reageert u met een 

bericht op Facebook of Twitter. 

 

 


