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En toen was het alweer december. Tijd 
voor de laatste nieuwsbrief van 2016. 
Deze keer is het een heel pakket 
geworden, met kerstboodschap en onze 
traditionele “kerstmutsenkaart”.  
Wat een bijzonder jaar is het weer 
geweest. Een jaar waarin we met de 
stichting echt in een stroomversnelling 

zijn gekomen. Het geld voor de bouw van de vakschool is nu bijna 
volledig opgehaald. U kunt nog steeds onze steunpilaar worden 
door ijzerstaven te kopen. In onze vorige nieuwsbrief hebben we 
hier wat meer over verteld. Op onze website is er meer informatie 
over te vinden. Wonderbaarlijk hoe alles tot nu toe is gegaan. Voor 
ons persoonlijk breekt er nu een hele spannende tijd aan. 
Hieronder lees je meer over ons fantastische afscheidsfeest. We 
staan nu aan de vooravond van ons vertrek. Het enige wat ons nog 
tegenhoud is de verkoop van ons huis. Het liefst sluiten we nu alles 
zo snel mogelijk af, maar ook nu zullen we weer wat geduld op 
moeten brengen. Ons streven was om in januari op het vliegtuig te 
stappen, maar het verkopen van ons huis gaat helaas niet zo 
voorspoedig. Ook kwam het voor Samuel’s werk goed uit om iets 
langer te blijven. We richten ons nu op eind februari of begin maart 
en bidden in de tussentijd voor wijsheid in de keuzes die we moeten 
maken. 

Laura en Samuel van de Raa 

Afscheidsfeest Samuel, Laura en de kinderen 
Wat een bijzonder afscheidsfeest 
hebben we meegemaakt op 27 
november. Na weken voorbereiding was 
het dan zover. Vooraf wisten we, door de 
inschrijvingen, dat het druk zou 
worden, maar in de praktijk waren er 
nog veel meer mensen gekomen. Heel 

bijzonder om de betrokkenheid van zoveel mensen te ervaren en 
om zoveel mensen te mogen zien. Naast een hele emotionele dag, 
met de nodige tranen, was het vooral een heel groot feest. Vanaf 
deze plek willen we graag nog alle vrijwilligers, muzikanten en 
zangers bedanken voor hun geweldige inzet. Wat is er veel werk 
verzet die dag en in de dagen ervoor. Niet normaal hoeveel 
mensen zich hebben ingezet om deze dag tot een succes te 
maken.  
Natuurlijk willen we ook iedereen die aanwezig was op het feest, 
fysiek en/of via een filmpje, hartelijk danken voor jullie komst, de 
betrokkenheid en de vele cadeaus en 
giften die we mochten ontvangen. Het kon 
nooit zo’n geslaagd feest worden zonder 
jullie! Op onze website staat een 
uitgebreider verslag, inclusief foto’s, die 
Karen de Heer voor ons heeft geschreven. 

 

 

 

 

Brasil middag 

De Brasil middag op zaterdag 

29 oktober, georganiseerd door 

Toos Spilker, was fantastisch. 

Alles was prachtig aangekleed, 

er was muziek, lekkere hapjes 

en het christelijk koor “de 

lichtdragers” had ook nog een 

Braziliaans lied ingestudeerd! 

Kortom, een zeer geslaagde 

middag met een mooie 

opbrengst voor de stichting. Bij 

deze willen we nogmaals 

iedereen bedanken en in het 

bijzonder Toos! 

 

Mozaïek 
Dit prachtige kunstwerk van 

mozaïek is gemaakt door Trees 

Oudshoorn als cadeau aan de 

stichting. De symboliek van 

mozaïek is natuurlijk prachtig: 

Heel veel gebroken stukjes 

vormen samen een prachtig 

geheel. Precies wat we in 

Brazilië willen bereiken. 

 

 



 
 
 

Kerstmarkt Comenius College Rotterdam 

Het Comenius College in 
Rotterdam zet zich niet alleen in 
voor goed onderwijs in Nederland, 
maar heeft ook oog voor de 
ontwikkeling van kansarme 
jongeren in Brazilië. Afgelopen 
dinsdag, 20 december, werd een 

kerstmarkt georganiseerd op het Comenius College in Rotterdam. 
Deze bijzonder geslaagde avond werd georganiseerd door de 
leerlingen van de afdeling IBS: International Business School. 
Ook Samuel en Laura waren waren aanwezig om meer over de 
stichting te vertellen: De opbrengsten van de kerstmarkt komen 
namelijk ten goede aan Stichting Nieuwe Generatie Brasil! Naast 
het feit dat we het natuurlijk super vinden dat de leerlingen zo 
hard gewerkt hebben om geld in te zamelen voor de kinderen in 
Brazilië, vinden we het vooral mooi om te zien dat we op deze 
manier ook jongeren in Nederland bereiken. Tijdens een 
voorlichtingsdag die we eerder hadden gegeven, merkten we dat 
het iets met jongeren doet als ze horen over de omstandigheden 
van hun leeftijdsgenoten elders in de wereld. Wij geloven oprecht 
dat dit ook een verrijking voor de jongeren in Nederland is en we 
hopen nog vaak dit soort samenwerkingen te kunnen 
organiseren.  
 

         

Benefietdiner als start van Willem goes Brasil  

            In de vorige nieuwsbrief hebben we al iets 
verteld over de samenwerking met Het 

Willem van Oranje College in Waalwijk. 
Onder de titel “Willem goes Brasil” is 
er dit schooljaar een nieuw project 
van start gegaan. Leerlingen van het 
Willem van Oranje College konden 
solliciteren om ambassadeur te 
worden van dit project en uit alle 

aanmeldingen zijn uiteindelijk 8 ambassadeurs gekozen. Vrijdag 
9 december werd de aftrap gegeven met een benefietdiner op 
school, georganiseerd door familie van de Raa. Gedurende de rest 
van het schooljaar zullen de ambassadeurs zelf ook verschillende 
activiteiten organiseren om de hele school bij het project te 
betrekken en natuurlijk ook om geld in te zamelen voor onze 
stichting. Eind april zullen ze dan, samen met 3 begeleidende 
docenten, een bezoek brengen aan São João del Rei om met eigen 
ogen te zien en ervaren wat 
onze stichting met het 
opgehaalde geld kan betekenen 
voor de kansarme jongeren in 
Brazilië. Tijdens het 
benefietdiner hebben we gezien 
dat de ambassadeurs een leuke 
groep jonge mensen zijn en we 
zien er naar uit om ze in april 
in Brazilië te mogen ontvangen. 
We willen alle aanwezigen nogmaals hartelijk danken voor hun 
aanwezigheid bij deze speciale avond en we hopen dat ze 
betrokken willen blijven bij dit mooie project.  

 

 
 

 

Voortgang vakschool 

De bouw van de vakschool 

verloopt voorspoedig. De 

bouwvakkers zijn hard aan het 

werk en vorderen gestaag. Op 

dit moment zijn ze bezig met de 

grote multifunctionele ruimte. 

Meer informatie kunt u lezen op 

onze website: 

http://ng-

brasil.com/project/deelproject-2-

praktisch-onderwijs-vakschool/ 

 

 
 

Praatjes met van de 

Raatjes 

Samuel en Laura zochten een 

nieuwe manier om iedereen te 

informeren over hun avonturen. 

Dit is weer gelukt! Sinds week 

39 nemen ze samen met hun 

kinderen wekelijks een vlog op.  

Volgen jullie hun VLOG al? 

Daarin wordt u bijgepraat over 

het reilen en zeilen bij familie 

van de Raa. Hierbij gaat Samuel 

dieper in op de bouw van de 

vakschool. 

We zijn benieuwd naar jullie 

mening! Abonneer nu op hun 

Youtube kanaal en ontvang 

wekelijks een update. 

Kijk voor meer informatie op: 

http://www.youtube.com/c/Ng-brasilNl  
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