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De grote dag is aangebroken: we 
vertrekken! Tussen alle drukte van het 
inpakken en afscheid nemen, wilden 
we ook nog even de tijd nemen voor 
een nieuwsbrief. We hebben een 
bewogen periode achter de rug waarin 
weer veel is gebeurd. Het hoofdthema 
is toch wel: Afscheid nemen. En dat is 

niet makkelijk. Samuel heeft afscheid genomen van zijn werk bij 
het CBS. In de kerk hebben we een fantastische dienst mee 
mogen maken waarin we werden uitgezegend. Een heel bijzonder 
moment. Voor de kinderen is het natuurlijk ook een hele 
spannende tijd geweest. Vooral Joëlle heeft het er heel moeilijk 
mee gehad, omdat ze zich nog niet zo goed kan voorstellen wat 
haar allemaal te wachten staat. Noa en Daví zijn afgelopen jaar 
een keer meegeweest naar Brazilië en dat heeft zeker geholpen. 
Maar de afgelopen weken komt dan ook het besef dat ze heel veel 
dingen voor de laatste keer aan het doen zijn en dat ze hun 
familie en vriendjes gaan missen. Leuk om te zien dat de juffen 
en klasgenootjes veel werk hadden gemaakt van een leuk 
afscheid. Het was daardoor moeilijk en mooi tegelijk.  
We zijn enorm trots en dankbaar dat we, binnen een jaar na het 
opstarten van het project, alle benodigde financiën (€122.000,-) 
hebben gekregen van donateurs. We bidden dat alle donateurs 
rijk gezegend worden voor hun donaties. We gaan nu starten met 
een nieuw project om de vakschool in te richten zodat we het in 
gebruik kunnen nemen. Houd ons website in de gaten! 
Rest ons jullie allemaal te bedanken voor de berichtjes, kaartjes, 
appjes, etc… Het heeft ons enorm gesteund afgelopen periode! 

Samuel en Laura 

Nieuw bestuurslid – Mariëlle Verhoeven 
Over een paar maanden gaat het dan toch 
gebeuren. Na veelvuldig vragen van Samuel ga 
ik per 1 juni deel uitmaken van het bestuur 
van de stichting. Hiervoor zat ik in het bestuur 
van een andere stichting die ervoor zorgt dat 
kinderen in één van de armste streken van 
India naar school kunnen. Die stichting is 

echter opgeheven en we zijn bezig met de afronding.  
Ik voel me vereerd dat ik Henk mag gaan vervangen als secretaris. 
Ik ken Samuel en Laura al meer dan 15 en ik vind het geweldig dat 
Samuel zijn jeugddroom aan het verwezenlijken is. Daarnaast vind 
ik dat ieder kind recht moet hebben op een goede jeugd en 
opleiding. Of dit nu in Nederland, India of Brazilië is. Ik wil daarom 
Samuel en de stichting daar zo veel mogelijk bij helpen. Eerst 
alleen door de nieuwsbrief op te stellen, maar binnenkort dan ook 
als bestuurlid.  
We gaan een spannende tijd tegemoet doordat Samuel, Laura en 
hun kinderen naar Brazilië gaan, maar zeker ook een mooie tijd.  

 
 
 
 

Vertrek op 4 april 
Dan is het zover: Familie van de 
Raa stapt in het vliegtuig. 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. Wil je 
ze nog een laatste knuffel 
geven, dan ben je van harte 
welkom 
 

Activiteiten 
afgelopen periode 
Dinsdag 21 februari werd er op 
het Comenius College een 
benefietdiner georganiseerd 
voor onze stichting, verzorgd 
door Raquel en Meriellen van 
de Raa en de leerlingen uit de 
eerste klas IBS. Het was een 
zeer geslaagde avond met een 
opbrengst van ruim  €1200,- 
 
Tijdens de vastenperiode heeft 
basisschool Mater Dei in 
Brasschaat, België allerlei 
activiteiten georganiseerd om 
geld op te halen voor kansarme 
kinderen in Brazilië. Laura 
heeft alle klassen verteld over 
het werk van de stichting en 
Raquel en Samuel zorgden voor 
heerlijke Braziliaanse hapjes op 
de schoolmarkt. 
 



	
	
	

Wilde Ganzen 
In een eerdere nieuwsbrief hebben 
wij u bericht dat er een 
samenwerking is met de 
organisatie Wilde Ganzen.	De 
organisatie Wilde Ganzen zet zich 

in voor armoedebestrijding wereldwijd en ondersteunt het bouw-
mee project. Het bouwmee project houdt in dat je virtuele 
bakstenen kunt kopen. De organisatie Wilde Ganzen voegt daar 
voor iedere binnengekomen donatie 50% aan toe tot maximaal 
40.684 euro. Het maximale bedrag is nu bereikt en Samuel is 
afgelopen week naar Wilde Ganzen geweest om het geld in 
ontvangst te nemen. We zijn de Wilde Ganzen erg dankbaar voor 
alle steun en aandacht voor Stichting Nieuwe Generatie Brasil. 
We hopen nog vaak samen te kunnen werken in de toekomst. 
	

         

13 mei - Sponsorloop in Kalmthout 
Na een succesvolle sponsorloop in 
Zeist in 2015 en in Bergen op 
Zoom in 2016, gaan we dit jaar 
een stuk zuidelijker. In het mooie 
België, houden we op 13 mei 
opnieuw een sponsorloop, waarbij 
lopers deelnemen aan een afstand 
van 5 of 10 km.  De vraag is, hoe 
kunt u ons helpen?  

Dat kan op twee manieren. U kunt en mag natuurlijk meelopen 
aan de 5 of 10 km en daarmee uw omgeving te activeren u te 
sponsoren. Indien u hiervoor kiest, bent u na afloop van harte 
uitgenodigd bij Meriellen thuis, voor een heerlijke BBQ! Indien u 
dit lichamelijk niet kan, of geen tijd heeft, geen probleem. U kunt 
ook 1 van de lopers sponsoren, door dit digitaal te doen. Kijk voor 
meer informatie op de site. Kunnen we op uw hulp rekenen? 
 

Tijd: Inloop 14:30 inloop start:15:00 uur 
Locatie: Restaurant De Heihoeve - Kalmthout 
Adres: Heibloemlaan 90, 2920 Kalmthout 
Inschrijven: Email naar: mraaesouza@gmail.com 

 

 

Voortgang vakschool 
De bouw van de vakschool verloopt 
voorspoedig. De bouw-vakkers zijn 
hard aan het werk. Deze maand is er 
veel bereikt. Zo is er begonnen met 
wat de ingang gaat worden. Maar ook 
is zichtbaar waar de glazen pui gaat 

komen waar alle namen van de donateurs op komen te staan die 
100 euro of meer gedoneerd hebben. Daarnaast zijn de muren van 
de keuken gebouwd, van het winkeltje, de grote multi functionele 
ruimte en is er begonnen met de sport- en speelplaats. Kortom, het 
begint nu meer en meer echt tot leven te komen. Als Samuel en 
Laura volgende week in Brazilië aankomen, is het nog niet klaar. 
Alle voorbereidingen voor de in gebruikname worden dan gestart. 
Voor meer informatie, zie de website van NG Brasil 

	

Sponsorloop Zeist  
In navolging van de sponsorloop 
in België, Kalmthout, zal er ook 
een in Nederland plaats gaan 
vinden. Net als in 2015 wordt 
deze in Zeist gehouden. Datum 
en tijd volgen nog.  
 

 

 

 

 

Nieuw adres Familie 
van de Raa 
Vanaf 4 april hebben we een 
nieuw adres.  

Samuel en Laura van de Raa 
Rua José Balbino dos Santos 65 
Bairro: Vila São Bento 
36309-368 São João del Rei – 
Minas Gerais - Brasil 

 
Mail Samuel: 
samuelvanderaa@gmail.com  

Mail Laura: veertjel@gmail.com 

NL nummer: 06-54317427. 
(Alleen Whatsapp ivm kosten) 

BR nummer: +55 32 99830 6191 
(Braziliaans nummer. Sla dit 
nummer op, dan kun je Samuel 
bereiken via whatsapp) 


