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3 years and counting was de titel van 
mijn laatste blog. Ik dacht er eigenlijk 
niet aan, totdat allerlei mensen mij 
feliciteerden met het 3 jarige bestaan 
van de stichting. Eerlijk gezegd voelt 
het alsof we al veel langer bezig zijn. 
We zijn met zoveel zaken tegelijk 

bezig dat de tijd voorbij vliegt. 
In 3 jaar tijd hebben we ontzettend veel weten te bereiken. Zowel 
persoonlijk als met de stichting. Dit was natuurlijk nooit mogelijk 
geweest zonder de steun van jullie allemaal. Deze nieuwsbrief staat 
vooral in het teken van onze dankbaarheid tonen aan jullie. 
Ontzettend bedankt voor alle steun van de afgelopen 3 jaar.  
De meest in het oog springende actie van de afgelopen periode was 
de bakstenen actie. Mensen konden virtuele bakstenen doneren 
voor de bouw van de vakschool. We hadden berekend dat we in 
totaal zo’n 15.000 bakstenen nodig hadden en in Brazilië kosten 
deze bakstenen omgerekend zo’n €3,20 per 10 stuks. Deze actie 
maakte de bijdrage voor de bouw van de vakschool heel tastbaar 
en we zijn dankbaar dat veel mensen 10-tallen bakstenen 
gedoneerd hebben. Het benodigde totaalbedrag van bijna €5000,- 
hebben we zo binnen een maand gedoneerd gekregen. Geweldig! 
Veel mensen hebben ook nog eens 300 bakstenen of meer 
gedoneerd (€96,-). Zij zullen een vermelding krijgen op de speciale 
“donatie muur” die in de vakschool zal komen. 
In onze volgende nieuwsbrief zullen we u alles vertellen over de 
start van de bouw van de vakschool! 

Laura en Samuel van de Raa 

Nieuwe partner: ASN Foundation  

Als stichting zijn wij erg blij met alle 
mensen die ons op welke manier dan 
ook helpen bij het realiseren van ons 

project. Het totale project vraagt een enorme investering, waarbij 
de financiële hulp van (vele) anderen onontbeerlijk is. Eerder 
berichtten wij over de samenwerking met de organisatie Wilde 
Ganzen, waardoor wij een vliegende start konden maken. Aan de 
diverse partners die ons bij de bouw van de vakschool 
ondersteunen, mogen wij er nu nog één toevoegen: ASN 
Foundation. 
Eind vorig jaar zochten wij contact met ASN Bank en medio 
augustus ontvingen wij het bericht van ASN Foundation dat zij 
ons ondersteunen met een bijdrage van € 2.500,-. Via de ASN 
Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele 
wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te 
stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven 
mogelijk te maken en sluit zo dus mooi aan op de doelstelling van 
onze stichting. 
Wij zijn ASN zeer dankbaar voor hun financiële ondersteuning bij 
de bouw van de vakschool. 

 

 

 

 

Kleding en speelgoed 

Wij willen iedereen bedanken 

die kleding en/of speelgoed 

heeft gedoneerd! Inmiddels is 

de eerste container op weg 

naar Brazilië. 
 

 

Bedankt!! 
Naast de vele bedrijven en 

stichtingen die ons afgelopen 

periode hebben geholpen willen 

we ook alle persoonlijke 

donateurs bedanken voor de 

steun.  

Het is geweldig om te zien wat 

we in 3 jaar tijd voor elkaar 

hebben gekregen en dit was 

nooit mogelijk geweest zonder 

de steun en het vertrouwen van 

zoveel donateurs.  

 

 



 
 
 

a.s.r. bedankt!! 
Nadat we een brief naar alle directeuren in 
ons netwerk hebben verstuurd met de 
vraag om onze stichting te sponsoren voor 
de bouw van de vakschool, kregen we al 
snel een reactie van Boudewijn van Uden. 

Samen met andere (adjunct) directeuren binnen a.s.r. wilden ze 
graag ons project steunen. Samuel is al jaren niet meer 
werkzaam bij a.s.r., en juist daarom is hij trots op de contacten 
die hij nog steeds heeft met vele ex-collega’s. Bedankt! 
 

 

Bedankt!! 
Naast de ASN Foundation willen we nog meer partners bedanken 
in deze nieuwsbrief. Te weten:  
NTG IJsselstein            → donatie van € 2.255,- 
Tijdens een fantastische samenkomst op zondag 5 juni in NTG 
IJsselstein, waar Samuel sprak en the colourfull gospel choir een 
benefiet optreden verzorgde, was er een oproep aan de gemeente 
om te doneren voor de bakstenenactie. Dit heeft een bedrag van 
€2.255,- opgeleverd. Geweldig! 
Gym-Harop                   → donatie turnmatten 
De Kerkhovense Molen → bijgerechten voor het Benefietfeest 
 

         

Dansfeest in oktober 
Nog maar 4 maanden en dan verhuizen Samuel en Laura naar 
Brazilië om de bouw van het tehuis te begeleiden en daadwerkelijk 
te starten met de opvang van kinderen en hen de kansen te bieden 
die wij hier in Nederland en België als vanzelfsprekend ervaren. 
OGOS organiseert in oktober samen met turnclub Gym-Harop 2 
evenementen met als belangrijkste doel om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor de stichting.  
 
Op 1 OKTOBER vindt een 
benefiet dansfeest plaats in 
de Mimuze in Kalmthout. 
De avond staat in het teken 
van het optreden van de 
coverband Sticky Notes. 
Dit spectaculaire optreden 
wordt vooraf gegaan door 
een optreden van Sunday 
Morning als voorprogramma. De avond wordt begeleid door de 
Latin muziek van de super toffe Nederlandse DJ FerrisDeejay die 
al op vele podiums heeft gestaan. Deze optredens staan garant voor 
een avond vol dansplezier, dus nodig uw vrienden en familie uit 
voor deze topavond!  
 
Er is een hapjesbar en een cocktailbar om het energieniveau op 
peil te houden. De toegang kost slechts 5 euro, dus kom met 
iedereen die u kent en steun de stichting! 
 
Inschrijven kan via de website van Stichting Nieuwe Generatie 
Brasil (www.ng-brasil.com). 

 

 
 

 

Safe the date! 

We zijn voornemens een groot 

afscheidsfeest te houden van 

Samuel en Laura. Dit staat in 

principe gepland voor 27 

november. Houden jullie dit 

alvast vrij in de agenda? 

We verheugen ons op een grote 

opkomst 
 

 

Zumba marathon in 

aantocht 
OGOS organiseert in oktober 

weer een Zumba marathon met 

als doel het ophalen van zoveel 

mogelijk geld voor de Stichting 

Nieuwe Generatie Brasil. 

Met behulp van hele 

enthousiaste instructeurs knalt 

op 16 OKTOBER in Brasschaat 

de Zumba door de zaal. 

Kaartjes kosten € 10,00 per 

stuk. Als je je voor 5 september 

inschrijft, ontvang je bij 

aankoop van een tweevoud aan 

kaartjes een korting (€ 17,50 

voor 2 kaartjes). 

 

De exacte tijd, adres en 

informatie over de instructeurs 

is te vinden op de flyers op onze 

website en via Facebook. 

Inschrijven kan via de website. 


