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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) 12 – 18 jaar      man/vrouw

Hoeveel kinderen praktisch 

onderwijs

50-100

Locatie São João del Rei, Brazilië

Periode Juli 2015 – Oktober 2017

Status Fondsenwerving

Coördinator Nederland Het bestuur Stichting Nieuwe Generatie Brasil

Coördinator Brazilië Het bestuur Fundação Nova Geração Brasil

Partners Gemeentehuis / aannemingsbedrijven
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Aanleiding en doelstelling van het project

In ons stichtingsplan (te vinden op onze website) 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 vakschool in São João del 

Rei, Brazilië, gaan bouwen om praktisch 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 12 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. 
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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. 

“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

4



–Een keuken met meerdere 

kookopstellingen voor praktisch 

onderwijs

–Een multifunctionele ruimte die 

gebruikt zal worden als:

– Computerruimte

– Handvaardigheidslokaal

– 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

Juli 2015 –

Mei 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
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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
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