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Halverwege februari is het hoog tijd 
voor de eerste nieuwsbrief van dit 
jaar. En wat voor jaar gaat het worden 
voor ons gezin. We zijn nu echt bezig 
om de laatste zaken te regelen en alles 
in te pakken voor ons vertrek op 4 
april. Zo op het eind komen er toch 
nog best wat zaken op ons af die 
allemaal nog even geregeld moeten 

worden, maar als gezin zijn we er helemaal klaar voor! In januari 
zijn we, Samuel & Laura, nog 2 weken naar Brazilië gegaan om 
ons huis helemaal op orde te hebben voor de grote verhuizing. Als 
we daar met de kinderen en alle koffers aankomen zal er een hele 
drukke, chaotische periode aanbreken en dan is het fijn om te 
weten dat ons huis al volledig ingericht is. We hebben toen ook de 
kinderen kunnen inschrijven op een goede basisschool en we 
hebben lesboeken meegenomen naar Nederland zodat Noa en 
Daví nog wat extra kunnen oefenen met portugees om een betere 
start te kunnen maken.  
Eén van de belangrijkste hobbels op onze weg, is nog altijd de 
verkoop van ons huis. Maar ook daar kunnen we nu, onder 
voorbehoud, van zeggen dat we het verkocht hebben!! Heel 
bijzonder hoe het de afgelopen 2 weken opeens is verlopen. 
Hoewel het nog niet geheel rond is, hebben we er een heel goed 
gevoel over en zijn we dankbaar voor de wonderlijke manier 
waarop het gegaan is. 
Op zondag 26 maart van 10:00 - 11:30 zullen we als gezin vanuit 
onze kerk worden uitgezegend. We zijn erg blij dat Evangelie 
Gemeente Zeist achter ons staat en ons steunen in onze plannen 
en ideeën. Juist daarom is dit een belangrijk moment voor ons. 
Willen jullie hier bij zijn, dan kan dat zeker. Het adres is: 
Christelijk College Zeist, Kerckebosch, Graaf Adolflaan 4, Zeist. 

Laura en Samuel van de Raa 

Vertrek Henk – 4 jaar NG Brasil 
Met veel dankbaarheid en een positief 
gevoel kijk ik terug op 4 jaar NGB. 
Dankbaar voor wat er allemaal tot stand is 
gekomen en een positief gevoel voor de 
manier waarop dit gelukt is. 
Fijn dat we nu al zo ver zijn met de bouw 
van de vakschool. Graag wil ik iedereen 
bedanken die hier haar/zijn bijdrage aan 

heeft geleverd op welke manier dan ook.  
Tenslotte wil ik de bestuursleden bedanken voor de goede tijd die 
we samen hebben gehad, ik heb de manier van samenwerken als 
heel inspirerend ervaren. Bij deze wens ik iedereen die betrokken 
is bij het werk van NGB veel succes en Gods zegen op je werk. 
Een hartelijke groet, 

Henk Wassink 

 

 

 

 

Vertrek op 4 april 

Voor degene die zeker willen 

weten dat Samuel, Laura en de 

kinderen vertrekken, kunnen 

afscheid van hen komen nemen 

op Schiphol. Het wordt een 

emotioneel, maar ook zeker een 

mooi moment waar ze lang 

naartoe hebben gewerkt. Ze 

vliegen op 4 april vanaf 

Schiphol om 18:50u naar 

Brazilië. Vanaf 16:00u 

verwachten ze tijd te hebben 

om afscheid te nemen. 

Daarvoor zijn ze bezig om ruim 

20 koffers in te checken. 

Plavuizenactie 
Helpt u de weg naar de 

vakschool plaveien? 

Na de bakstenen- en ijzerstaven 

actie, een laatste 

inzamelingsactie voor de 

vakschool: De afwerking met 

tegels van alle vloeren en van 

de muren in de toiletten en 

leskeuken. 

We hebben in totaal zo’n 1160 

m2 aan tegels nodig. De kosten 

per m2 zijn uitgekomen op 

€11,50.  

U kunt uw gift overmaken naar 

NL03 ABNA 0545 4225 82 

o.v.v. Plavuizen-actie. U kunt 

ook virtuele plavuizen 

aanschaffen in onze webshop 

op onze website en betalen via 

iDeal of Credit Card. 

 

Voor meer informatie, zie de 

website van NG Brasil 

 

 



 
 
 

Benefiet diner Comenius College Rotterdam 

Na een heel succesvolle kerstmarkt  
organiseert Comenius College Rotterdam 
opnieuw een open evenement waarbij 
IEDEREEN van harte welkom is. 
Deze periode is klas IBS 1 bezig met de 
module ' productie'. Hoe kun je leerlingen 
beter laten ervaren wat een productie 
bedrijf nu daadwerkelijk doet, dan ze zelf 
een onderdeel te laten zijn van een 
productie. 
Leerlingen zullen onder leiding van 
Meriellen en Raquel, een uitgebreid 
Braziliaans buffet klaarmaken. 
Traditionele Braziliaans warm eten zal 

daar geserveerd worden.  
Inschrijven is heel gemakkelijk: stuur een mail naar 
mvdraa@comenius.nl en daarin graag de aantal plaatsen die u wil 
reserveren. U krijgt dan zo spoedig mogelijk de nodige informatie 
over waar u het geld naar over kan maken.  
 

         

Meerjaren plan door Willem Veldhoven 
Afgelopen december heeft het bestuur het Meerjarenplan 2017-
2022, met daarin ook de begroting voor de komende jaren, 

goedgekeurd. Het projecteren van een meerjarenplan is een 
zaak van visie en geloof. De haalbaarheid van de uitvoering 
van de voorgenomen activiteiten blijft afhankelijk van het 
verkrijgen van voldoende steun vanuit de achterban in 
Nederland en de daaraan gerelateerde sponsor activiteiten. Bij 
het succesvol uitvoeren van het eerste project in São João del-
Rei verwacht het bestuur een positieve uitstraling. Ten eerste 
in Brazilië zelf, maar ook op de achterban en sponsoren in 
Nederland die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Gelet op 
de grote nood van kansarme kinderen in Brazilië is het 
voornemen om dit concept vervolgens te hergebruiken op 
andere locaties. Het komt neer op het volgende schema: 
- 2017-2018.  De bouwprojecten in São João del-Rei worden 

afgerond en de activiteiten worden opgestart. In 2018 zal 
onder leiding van het bestuur een eerste evaluatie van de 
realisatie uitgevoerd worden om te bepalen of uitbreiding 
op andere locaties haalbaar is. 

- 2019. Uitgaande van een positieve uitkomst van de 
evaluatie, zal het succes van de eerste locatie bij São João 
del-Rei worden gekopieerd naar een tweede locatie aan de 
andere zijde van deze stad.  

- 2020-2021. In deze jaren zal met name fondswerving voor 
en realisatie van de tweede locatie bij São João del-Rei 
plaatsvinden. Daarnaast zal het bestuur in 2020 een brede 
evaluatie uitvoeren met het oogmerk om het concept en 
draaiboek te kunnen actualiseren.  Het bestuur zal 
verantwoording afleggen over de uitkomst van deze 
evaluatie naar de achterban.  

- 2022. Uitgaande van opnieuw een positieve uitkomst en 
van voldoende (financieel) draagvlak, zal een derde locatie 
in Belo Horizonte worden opgezet.  

 

 
 

 

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/ 

 

 
 

Sport- en speelplaats 

sponsoring 

Het Willem van Oranje College 

uit Waalwijk gaat de sport- en 

speelplaats sponsoren. De 

ambassadeurs van het project 

“Willem goes Brasil” zijn op dit 

moment druk bezig om acties te 

organiseren en geld in te 

zamelen. In april komen ze op 

bezoek in Brazilië om te kijken 

hoe de sport- en speelplaats er 

in werkelijkheid uit gaat zien en 

maken ze kennis met de 

kinderen en jongeren uit de 

wijk die daar in de toekomst 

gebruik van gaan maken. 
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