
“Want ik weet welke plannen Ik voor u heb, 
zegt de Here. Met deze plannen heb ik voor u 
het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil 
u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. 
Als u tot mij bidt zal ik luisteren”  
JEREMIA 29:11-12 

15-01-2018

Jaarplan 2018 
Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil



Voorwoord

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is in 2013 opgericht. Voor een 
optimale besturing van de stichting is dit jaarplan opgesteld. Het 
jaarplan is gebaseerd op het Meerjarenplan 2017 – 2022 v1.0

De periode tot 2016 heeft in het teken gestaan van naamsbekendheid, 
verkrijgen van een stuk grond en oprichting van de Braziliaanse 
stichting. In september 2016 is gestart met de bouw van de vakschool, 
waarvan de inauguratie op 25 november 2017 heeft plaatsgevonden. 

Vanaf 2018 zal gestart worden met de structurele activiteiten van de 
vakschool



Inleiding

Na jaren van voorbereiden en bouwen, presenteren we nu een jaarplan 
waarin we invulling geven aan de missie van de stichting.
Vanaf 2018 starten we met structureel helpen van kinderen/jongeren 
en bieden we ze een kans om een duurzame toekomst voor zichzelf op 
te bouwen. 

Daarnaast is het belangrijk dat we in Nederland verder bouwen aan 
een stabiele en brede organisatie waarmee we het werk in Brazilië 
optimaal kunnen ondersteunen.
Om de doelstellingen te bereiken hebben we een brede(re) 
ondersteuning van vrijwilligers en donateurs nodig.
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Vakschool operationeel: “Aan de Slag” 

In dit jaarplan gaan we dieper in op de activiteiten die we in 2018 
gaan uitvoeren om de doelstellingen te bereiken. Nu de inauguratie op 
25 november 2017 achter de rug is, zal 2018 het jaar zijn waarin 
begonnen wordt om kansarme kinderen en jongeren in Brazilie op te 
vangen, te ondersteunen, te voorzien van vakgericht onderwijs en het 
opzetten van activiteiten.  Motto van 2018 is daarom: “Aan de slag!”
Alle activiteiten zijn onderverdeeld in de volgende 6 hoofdactiviteiten

a)Organisatie Nederland
b)Samenwerking met Braziliaanse partner Nova Geração Brasil
c)Uitbreiding ambassadeurs, fondsenwerving en naamsbekendheid in 

Nederland
d)Sponsor een kind programma
e)Bouwprojecten in Brazilië
f) Container naar Brazilië



5

Index

Missie & Visie

Doelstellingen en doelstellingen voor 2018 NG Brasil

Activiteiten per onderdeel

Start vakschool in Brazilië

Begroting 2018



De missie van 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil...

Het bieden van een eerlijke kans op een betere 
toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië.

Gebaseerd op onze overtuiging/kernwaarde:
Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Deze overtuiging brengen wij in de praktijk 
door kansarme kinderen / jongeren in Brazilië 
een plek te geven waar ze zich veilig en geliefd 
voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen 

ontwikkelen.



Concreet is onze aanpak voor het 
verwezenlijken van onze missie drie 
stappen

1. Het creëren van een veilige plek voor de ontwikkeling van kansarme 
kinderen, waar ze door middel van sport en spel echt kind kunnen 
zijn;

2. Het geven van voorlichting over basis zaken zoals hygiëne en 
voeding en het bijbrengen van discipline;

3. Het beschikbaar maken van basiseducatie, zodat een vak kan 
worden geleerd en de kinderen gereed gemaakt worden om zichzelf 
te kunnen onderhouden.

Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus, met de Bijbel als 
ons ethisch kompas.
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“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik 
was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was 

ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe” 
Mattheüs 25:35
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Doelstellingen Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil

1. Veilige omgeving:
• Een veilige omgeving bieden aan kansarme kinderen;
• Een omgeving waar ze liefde zien en voelen en waar aandacht is voor de 

gezondheid;

2. Een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op het gebied 
van:
• Sociale ontwikkeling
• Maatschappelijk ontwikkeling
• Educatieve ontwikkeling
• Persoonlijke ontwikkeling
• Lichamelijke ontwikkeling (sporten)

3. Het opzetten van een (vak)school voor:
• Het ten eerste het bieden van aanvulling basiseducatie
• Het vervolgens bieden van vakopleidingen, zoals bakkersopleiding, kok opleiding, 

handenarbeidsopleiding en ondernemerschap
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…dit vertaalt zich in de volgende 
doelstellingen voor 2018

1. Ondersteunen van het eerste operationele jaar van de vakschool in 
São João del Rei, Brazilië

2. Meer vrijwilligers, donateurs en naamsbekendheid in Nederland
3. Lessen trekken uit de bouwprojecten van afgelopen jaren
4. Optimale samenwerking tussen Nederlandse en Braziliaanse 

Stichting
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Een gefaseerde aanpak leidt tot een 
verdere bouw van de stichting

Voortbouwen

Resultaat:
• Ondersteuning voor 

100 kinderen en 
jongeren op de 
vakschool

• Uitbreiding vrijwilligers 
en donateurs

Resultaat:
• Oplevering sport- en 

speelplaats en 
beheerderswoning

• Vakschool uitbreiden 
naar 200 kinderen en 
jongeren

Uitbreiden

Resultaat:
• Vakschool uitbreiden naar 300 

kinderen en jongeren
• Extra gebouw

2018 20202019

a)Start structurele 
activiteiten vakschool

b)Bouwen Sport- en 
speelplaats en 
beheerderswoning

c) Eerste container 
versturen

a)Evaluatie, voortzetting 
en uitbreiding 
activiteiten vakschool

b)Afronden bouw sport-
en speelplaats en 
beheerderswoning

c) Voorbereiding extra 
locatie 

a)Evaluatie bestaande 
projecten en indien mogelijk 
uitbreiden

b)Samenwerkingsverbanden 
met andere stichtingen 
opzetten

Bouwen

Resultaat:
ü Inauguratie 

25 november 
2017

a)Voltooien 
vakschool 
São João del 
Rei

Aan de slag
2017
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Thema 2018: “Aan de Slag”

In deze paragraaf zijn de activiteiten die we in 2018 gaan uitvoeren om 
de doelstellingen te bereiken onderverdeeld in de volgende 6 
hoofdactiviteiten

a)Organisatie Nederland  
b)Samenwerking met Braziliaanse partner Nova Geração Brasil
c)Uitbreiding vrijwilligers, ambassadeurs, fondsenwerving en 

naamsbekendheid in Nederland
d)Sponsor een kind programma
e)Bouwprojecten in Brazilië
f) Container naar 

Brazilië

Organisatie 
Nederland

Samenwerking 
Brazilië

Sponsor kind 
programma

Bouwprojecten
in Brazilië

Ambassadeurs / 
fondsenwerving

Container
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Thema 2018: “Aan de Slag” 
Activiteiten: Organisatie Nederland

‒ Duidelijker onderscheid in de verschillende rollen in het bestuur
‒ Updaten van alle beleidsdocumenten
‒ Meerjarenplan tussentijds evalueren en bijstellen
‒ Vrijwilliger vinden voor het benaderen van stichtingen
‒ Verkrijgen van CBF keurmerk
‒ Opgezette SharePoint site
‒ Minimaal 1 bestuurslid aanwezig bij activiteiten
‒ 4 nieuwsbrieven versturen
‒ Maandelijks BLOG op de website
‒ Nieuwe folder en template nieuwsbrief

Organisatie 
Nederland

Samenwerking 
Brazilië

Sponsor kind 
programma

Bouwprojecten
in Brazilië

Ambassadeurs / 
fondsenwerving

Container
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Thema 2018: “Aan de Slag” 
Activiteiten: Samenwerking met Braziliaanse partner Nova 
Geração Brasil

‒ Iedere kwartaal de activiteiten in Brazilië evalueren, waarbij een 
schriftelijke rapportage opgeleverd wordt vanuit Brazilië

‒ Ten minste 1 keer samen vergaderen: beide besturen via webcam
‒ Opzetten periodieke rapportage over financiën en activiteiten vanuit 
Brazilië

Organisatie 
Nederland

Samenwerking 
Brazilië

Sponsor kind 
programma

Bouwprojecten
in Brazilië

Ambassadeurs / 
fondsenwerving

Container
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Thema 2018: “Aan de Slag” 
Activiteiten: Uitbreiding Vrijwilligers, Ambassadeurs en 
fondsenwerving

‒ Ambassadeurs werven (BN’ers)
‒ 8 Activiteiten organiseren
‒ 3 kerken benaderen als vaste donateurs 
‒ Project(en) opstellen voor verkrijgen subsidies 
‒ Mogelijkheden tot vrijwilligersreizen onderzoeken en uitwerken
‒ Organiseren vrijwilligersmiddag
‒ Bezoek van Samuel aan Nederland om donateurs persoonlijk te 
spreken

‒ 2 Stichtingen werven om steun te ontvangen
‒ 2 bedrijven werven om steun te ontvangen
‒ 2 nieuwe scholen werven voor opzetten ambassadeursprogramma
‒ Comenius College bezoeken om samenwerking te bedanken en 
eventueel reisprogramma opzetten voor leerlingen

Organisatie 
Nederland

Samenwerking 
Brazilië

Sponsor kind 
programma

Bouwprojecten
in Brazilië

Ambassadeurs / 
fondsenwerving

Container
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Thema 2018: “Aan de Slag”  
Activiteiten: Sponsor een kind programma

Omdat we “vanaf 0” moeten beginnen, hebben we ervoor gekozen om 
te starten met 100 kinderen/jongeren. Voor deze 100 hebben we niet 
direct 100 sponsors paraat. We kunnen wel beginnen om ze alle 100 
te melden op de website en er bij iedere communicatievorm (vlog, 
nieuwsbrief, evenement) er 1 of meerdere uit te lichten die nog geen 
sponsoring ontvangen. Na 1 jaar hebben we ook inzichtelijk hoeveel 
inkomsten er in Brazilië verkregen kunnen worden en hoeveel 
kinderen we zelfstandig kunnen ondersteunen met deze inkomsten
‒ Administratie opzetten voor vastleggen donateur en sponsorkind
‒ Vrijwilliger vinden om communicatie donateur en sponsorkind te 
begeleiden

‒ Speciale sponsorkind-pagina’s op de website maken
‒ Wekelijks twee kinderen/jongeren uitlichten om maandelijks vaste 
sponsoring te ontvangen. Kan tijdens de vlog geïntroduceerd worden

Organisatie 
Nederland

Samenwerking 
Brazilië

Sponsor kind 
programma

Bouwprojecten
in Brazilië

Ambassadeurs / 
fondsenwerving

Container
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Thema 2018: “Aan de Slag” 
Activiteiten: Bouwprojecten

Sport- en Speelplaats
‒Contact houden met Willem van Oranje College over vordering van de 
bouw en besteding van de fondsen

‒Ambassadeurs begeleiden
‒Gedane activiteiten, ambassadeurs en samenwerking met begeleiders 
van schooljaar 2017-2018 evalueren

Beheerderswoning
‒ Plan opstellen voor bouwen beheerderswoning
‒ Begeleiding van de bouw beheerderswoning (2018)

Organisatie 
Nederland

Samenwerking 
Brazilië

Sponsor kind 
programma

Bouwprojecten 
in Brazilië

Ambassadeurs / 
fondsenwerving

Container
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Thema 2018: “Aan de Slag” 
Activiteiten: Container naar Brazilië

‒Documenten in Brazilië verkrijgen om container te mogen versturen
‒Eerste container versturen

Organisatie 
Nederland

Samenwerking 
Brazilië

Sponsor kind 
programma

Bouwprojecten
in Brazilië

Ambassadeurs / 
fondsenwerving

Container
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Start vakschool in Brazilië

‒Het starten van de vakschool in Brazilië is officieel een activiteit van 
onze Braziliaanse partner Nova Geração Brasil. 

‒Als Nederlandse stichting hebben we de afgelopen jaren de fondsen 
verzameld om de bouw van de vakschool te realiseren. 

‒De hoofddoelstelling van de Nederlandse én Braziliaanse stichting is 
niet het bouwen van een vakschool, maar het daadwerkelijk helpen 
van kansarme kinderen en jongeren.

‒Als stichting vinden we transparantie zeer belangrijk, vandaar dat we 
in dit jaarplan ook vermelden wat de activiteiten van onze 
Braziliaanse partner zijn om de vakschool operationeel te krijgen.
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Start vakschool in Brazilië

‒Verkrijgen van vergunningen van alle verschillende instanties in São 
João del Rei om het gebouw daadwerkelijk in gebruik te mogen 
nemen (o.a. brandweer en maatschappelijk werk)

‒Aannemen van docenten/vrijwilligers en ondersteunend personeel
‒Lesprogramma’s en roosters vaststellen
‒Selectie van de eerste 100 kansarme kinderen/jongeren en het 
opstellen van een profiel inclusief gezinssituatie

‒Samenwerking met maatschappelijk werk en universiteit
‒Samenwerking met gemeente voor subsidies (geld en natura)
‒Pilot draaien met verkoop producten uit bakkerij en handvaardigheid
‒ Ieder kwartaal evaluatie van de effectiviteit van het aangeboden 
programma en de ontwikkeling van de leerlingen en indien nodig 
bijsturen
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Begroting 2018

Begroting
Inkomsten t.b.v.:
- Kinderen
- Deelproject 5 Sport- en speelplaats (maximaal)
- Container naar Brazilië
- Kostendekking specifieke gift

€  43.000
€  37.000
€ 5.500
€    2.000

Uitgaven t.b.v.:
- Kinderen
- Deelproject 5 Sport- en speelplaats (maximaal)
- Container naar Brazilië
- Deelproject 3 Beheerderswoning (obv projectplan)

€  40.800
€  35.200
€ 5.000
PM (fondsen zijn beschikbaar)

Aanwending (5%) kostendekking:
- Marketing
- Brochures, briefpapier en portikosten
- Accountantskosten
- Bankkosten
- Samenwerking Brazilië

€    6.500


