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Onze eerste 100 dagen in Brazilië zijn 
voorbij en we krijgen vaak de vraag hoe 
het met ons gaat. Eerlijk gezegd weten 
we dat nog niet. Daarmee zeggen we 
natuurlijk genoeg. Zo een verhuizing 
blijkt toch niet zo makkelijk te zijn. 
Alhoewel we jaren bezig zijn geweest met 
de voorbereiding en we precies wisten 

wat we aan het doen waren, is de impact hiervan echt groot. Alles 
loslaten en een nieuw leven beginnen is natuurlijk niet niks. Niet 
alleen vwb materialen, huis en zekerheid, maar ook natuurlijk 
familie en vrienden. 
De eerste 2 maanden was vooral ontzettend druk om alles onder 
controle te krijgen. Nederland afsluiten (documenten en huis 
vooral), documenten in Brazilië regelen, problemen in huis 
oplossen (zoals lekkage), Braziliaans eten koken, kinderen naar 
school brengen en veel tijd op school doorbrengen om ze te 
begeleiden. En natuurlijk vol met emoties na het afscheid nemen. 
We dachten dat we daarna in een rustig vaarwater zouden komen, 
maar helaas. De kinderen hadden het moeilijk op school. Laura 
heeft veel tijd moeten besteden om ze te helpen met huiswerk 
maken en toetsen voorbereiden.  
Naast dit alles hebben we natuurlijk ons werk met de stichting. De 
bouw begeleiden kost enorm veel tijd. De juiste materialen vinden 
om het af te werken, bepalen hoe alle stroomleidingen moeten 
lopen, details van de bouw bespreken. Daarnaast zijn we nog druk 
bezig om alle documenten te krijgen van de stichting. Wat ook bizar 
veel tijd kost is het geld vrij krijgen in Brazilië. Iedere keer dat we 
geld vanuit Nederland naar Brazilië sturen zijn we gemiddeld 6 à 8 
weken kwijt om het geld vrij te krijgen. Dit houdt in dat we in die 
weken vrijwel dagelijks een paar uur kwijt zijn bij de bank om alles 
te regelen. 
Dit alles zorgt natuurlijk voor veel onrust thuis. Het is moeilijk om 
te zien dat de kinderen familie en vrienden missen en dat er veel 
nachten overheen zijn gegaan dat ze huilend naar bed gaan. 
Van de andere kant zijn we ontzettend trots op wat we allemaal 
meemaken. De kinderen beginnen echt Portugees te spreken en 
beginnen vriendjes en vriendinnetjes te maken. Ook ons werk met 
de vakschool begint echt vorm te krijgen. De buurt verheugt zich 
enorm op ons werk en we beginnen de gezinnen steeds beter te 
kennen. We genieten van ons huis en onze moestuin. Skype en 
WhatsApp helpt veel om de afstand met familie te verkleinen en 
dat is natuurlijk fijn. Alhoewel een knuffel en een kus ook lekker 
zou zijn J 
De komende maanden zal vooral in het teken staan van de 
voorbereiding van de opening van de vakschool. We hopen dat veel 
Nederlanders/Belgen hier ook getuige van willen zijn. Mocht je er 
(hier in Brazilië) bij willen zijn dan horen we dat wel….. Ik wens 
jullie een fijne vakantie. Geniet ervan en kom weer veilig thuis! 

Mater Dei scholen 
De jaarlijkse vastenactie bij de 
Brasschaatse basisscholen van 
Mater Dei op de Ploegsebaan en 
in de della Faillestraat, was 
voor de Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil. Het 
hoogtepunt was de traditionele 
sponsorloop net voor Pasen. 
Daarnaast liepen de hele 
maand maart beide scholen 
letterlijk en figuurlijk warm 
voor de Stichting. 
Met als resultaat: 
3.689,19 EUR voor de 
Stichting. Bedankt! 
 

Prins Bernhardschool 
Op woensdag 24 mei was er een 
sponsorloop op Basisschool 
Prins Bernhard in Tilburg. De 
school waar Noa, Daví en Joelle 
op gezeten hebben.  
De kinderen van de basisschool 
liepen voor een gezamenlijk 
doel. Een groot gedeelte van de 
opbrengst van de sponsorloop 
ging naar Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil. 
Ze hebben goed hun best 
gedaan en veel rondjes gelopen. 
Noa en Daví waren vroeg 
opgestaan om het via skype te 
kunnen volgen. 
 
De Stichting heeft van deze 
sponsorloop 1.000 EUR 
ontvangen. 
Bedankt! 
 

 



	
	
	

Benefiet diner en concert te Brasschaat 
Op 23 september vindt ’s avonds in de 
kapel van de Olijftak te Brasschaat een 
benefiet diner plaats ten behoeve van de 
Stichting. De mooie kapel wordt voor één 
keer omgetoverd tot een gezellig 
Braziliaans restaurant. Te midden van 
geel-groene decoratie om ons helemaal in 
de sfeer van het land te brengen, vind je 
die avond een uitgebreid Braziliaans 
buffet. Op het menu staan o.a. rijst, 
gebraden kip, frisse groenten en 
uiteraard de typische bruine bonen voor 
de liefhebbers. Nadien volgt er natuurlijk 

ook nog een lekker dessert.  Voor meer informatie en/of 
inschrijving, zie de website www.ng-brasil.com 
 

Eerste vrijwilligersmiddag 
Op initiatief van het bestuur, 
werd er 17 juni voor het eerst 
een vrijwilligersnamiddag 
georganiseerd door de Stichting. 
Plaats van afspraak: 
recreatiedomein Piet Plezier in 
Oisterwijk. Tien vrijwilligers, 
komende vanuit alle 

windrichtingen, kwamen tegen lunchtijd toegestroomd. Het begon 
met een tochtje op de groepsfiets en na een uurtje zweten moest 
het vochtgehalte worden aangevuld. Tijdens een drankje werd er 
flink gebrainstormd over van alles en nog wat met betrekking tot 
de Stichting. Al met al was het een geslaagde middag. Lees ook de 
blog over deze middag op onze website. 
	

         

22 oktober – Zumbamarathon in Brasschaat 
Op 22 oktober 2017 vind er 
voor de vierde keer een Zumba 
Marathon in Brsschaat plaats. 

Wat houdt zo’n marathon 
precies in? Nou, we verbinden 
alles waar Zumba voor staat 
met alles waar Stichting 
Nieuwe Generatie Brasil voor 
staat. Verwacht je dus aan een 

middag vol beweging en plezier terwijl je ondertussen bijdraagt 
aan de toekomstplannen van een nieuwe generatie 
Braziliaanse jongeren. 

Ook dit jaar organiseren we in de pauze een loterij met weer 
hele leuke, toffe prijzen. 

U kunt nu al uw kaartjes bestellen via de website, waar u ook 
meer informatie kunt vinden over deze Zumba marathon. 

	

Comenius college 
22 juni hield het comenius 
college te Rotterdam een 
sponsorloop ten behoeve van de 
Stichting. Er werd maar liefst 
1.300 EUR opgehaald. Bedankt! 
 

 
 

Voortgang vakschool 
De bouw van de vakschool gaat 
gestaag voort. Het volgende 
project dat eraan zit te komen, 
is de inrichting van de 
vakschool. 

 

Wij kunnen jullie hulp goed 
gebruiken! Voor de inrichting 
van de vakschool hebben we 
veel geld nodig om de kinderen 
goed op te leiden. Kijk voor 
meer informatie op onze 
website! 


