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Daar zijn we dan weer. Op dit moment 
maken we zoveel mee waardoor we  amper 
binnen een maand weer met een 
nieuwsbrief komen. We zijn blij om te 
vertellen dat het goed met ons en de 
kinderen gaat. Alhoewel wij steeds 
drukker worden door alle ballen die we in 

de lucht moeten houden, hebben we de meeste zaken onder 
controle. De dagen zijn lang en afwisselend en de nachten worden 
steeds korter. Genoeg reden om alles snel in gang te zetten om te 
verhuizen om een aantal ballen in een bak te kunnen stoppen. 
Nadat we vorige keer vooral mensen bedankt hebben voor de steun, 
willen we jullie meenemen in de voortgang van de bouw van de 
vakschool. We kunnen niet anders concluderen dan dat we een 
uitstekend team hebben in Brazilië. De bouw gaat echt razendsnel! 
Op 1 september zijn ze gestart en 5 weken later zijn ze vergevorderd 
met het fundament. Hieronder treffen jullie een paar foto’s hiervan! 
Wilt u meer foto’s zien dan kan dat op onze site. 
              Na 2 weken                                                                Nu (na 5 weken) 

             
Naast het bouwen maken we ons nu helemaal klaar om te 
verhuizen naar Brazilië. Bij het lezen van deze nieuwsbrief hebben 
we net een keuze gemaakt voor de makelaar en gaat het huis 
binnen 2 weken te koop gezet worden. We verwachten in januari 
te gaan en dat voelen we als familie ook. Enerzijds de familie van 
Laura en anderszijds de zus van Samuel. Vanzelfsprekend staan 
we volledig achter deze keuze, maar dat betekent niet dat het 
makkelijk is. We organiseren op 27 november een groot 
afscheidsfeest en hopen van harte dat er veel mensen aanwezig 
zullen zijn. Kunnen we op uw komst rekenen? 

Laura en Samuel van de Raa 

Brasil middag 
Op 29 Oktober vindt er in de Citadel te Zeist van 
15:00u-18:30u een evenement plaats ten behoeve 
van de Stichting. Deze middag wordt u 
aangeboden door het christelijke koor de 
Lichtdragers. Er wordt deze middag niet alleen 
gezongen, maar ook gedanst (durft u het aan om 
Zumba mee te dansen) en er zal een veiling 

plaatsvingen van een unieke Braziliaanse tas. Tevens zal Samuel 
wat vertellen over Stichting Nieuwe Generatie Brasil. De middag 
begint met koffie/thee en gebak en zal worden afgesloten met 
soep en een broodje. Alle opbrengst van deze middag gaat naar de 
Stichting! 

 
 
 
 

Agenda 
11-10: Samuel gaat weer naar 
Brazilië 

13-10: De voortgang van de 
bouw LIVE op Facebook 

16-10: Zumba Marathon te 
Brasschaat 

29-10: Brasil middag (zie 
verderop voor meer details) 

27-11: Afscheidsfeest Samuel, 
Laura en de kinderen. 
 

 

 

  
Bedankt!!! 
We willen de Stichting Scheffer 
uit Zeist bedanken voor de 
donatie van € 10.000,-. 
We zijn dankbaar dat we via de 
familie Knauff deze mooie 
donatie hebben mogen 
ontvangen. 
 

 



	
	
	

Wordt u onze Steunpilaar?  
Voor de bouw van de vakschool zijn 1875 ijzerstaven nodig van 
12 meter lang en variërend in dikte. De totaalprijs voor alle 
ijzerstaven is (omgerekend naar euro) 
zo’n €5.900,- . Gemiddeld is dit €3,15 
per ijzerstaaf.  
U kunt dus al met €3,15 meehelpen 
om het gebouw neer te zetten. Een 
veelvoud van dit bedrag mag uiteraard 
ook: Iedereen die 30 of meer ijzerstaven 
doneert, krijgt een plek op de speciale 
“Donatie Muur” in het gebouw. Wordt u 
onze steunpilaar? U kunt op 2 
manieren meedoen. Zie hiervoor de website voor meer informatie 
hoe u deze staven kunt kopen. In beide gevallen vragen we u om 
ook een mail te sturen naar info@ng-brasil.nl met de mededeling 
dat u meedoet. Zo kunnen we u op de hoogte houden van de 
vorderingen van deze actie en het bouwproces in Brazilië. 
Voor elke €3,15 die bij deze actie gedoneerd wordt, voegt Wilde 
Ganzen hier €1,575 aan toe! 
	

         

Leerzame samenwerking: Willem goes Brasil  
            De stichting wil ook iets betekenen voor de 

jeugd in Nederland en start samen met het 
Willem van Oranje College in Waalwijk 

‘Willem goes Brasil. Het project is 
gericht op samenwerking tussen de 
jongeren hier en in Brazilië, waarbij 
de jongeren zich in elkaars, zeer 
verschillende, leefwereld verdiepen en 
elkaar verder helpen. Het Willem van 

Oranje College selecteert ieder jaar 6-8 ambassadeurs op basis 
van diverse talenten. Deze ambassadeurs zijn dat schooljaar het 
gezicht van het project en organiseren activiteiten om geld in te 
zamelen voor hun leeftijdsgenoten in Brazilië. Zij gebruiken hun 
eigen talent om activiteiten uit te voeren samen met de jongeren 
in Brazilië. Deze zijn gericht op duurzaamheid, 
kunst/handenarbeid, onderhoud moestuin en sport & spel. 

Oprichters van de stichting, Samuel en Laura Van de Raa zijn erg 
blij met deze samenwerking: “Bij de oprichting van de stichting 
hadden we de ambitie om ook iets te kunnen betekenen voor de 
jongeren in Nederland. Nu wordt dit werkelijkheid. We hopen dat 
nog vele scholen mogen volgen.” Ook Kees Smit, directeur van de 
school is erg enthousiast: “Het echte leren gebeurt niet op school. 
Leren doe je door over grenzen heen te kijken en over  grenzen 
van hokjes en vakken te gaan. De ambassadeurs krijgen een 
unieke kans om een stap te zetten, die hen en anderen verder 
brengt in het leven”. 

In april 2017 zullen de eerste Nederlandse ambassadeurs onder 
begeleiding van een team docenten naar Brazilië reizen om kennis 
te maken met de cultuur en leefomstandigheden van hun 
leeftijdsgenoten. Na afloop van de reis rapporteren zij aan hun 
schoolgenoten in Nederland.	Het begeleidingsteam bestaat uit 3-5 
docenten die de ambassadeurs gedurende het hele jaar bij de 
activiteiten die georganiseerd worden, bij staan. 

	

	
 

	

Safe the date! 
We zijn voornemens een groot 
afscheidsfeest te houden voor 
Samuel en Laura. In de vorige 
nieuwsbrief noemde we al onder 
voorbehoud de datum 27 
November. Ondertussen is deze 
datum definitief.  
Houdt deze datum dus vrij in je 
agenda. 
We verheugen ons op een grote 
opkomst. 
 

 
 

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  

 


