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Voor u ligt een nieuwsbrief gevuld met
informatie en activiteiten. Zo vol als de
nieuwbrief, zo gevuld zijn ook onze dagen.
Het is hard werken en veel regelen om
alles hier draaiende te houden, maar
gelukkig geeft het ook veel voldoening om te zien dat veel
kinderen zich thuis voelen op de vakschool en dat we al veel
ontwikkeling in hun gedrag en prestaties ervaren. Met onze eigen
kinderen gaat het erg goed op school en inmiddels hebben ze hun
draai gevonden tussen de vakschool en lekker thuis zijn. Het zijn
op dit moment zeer onrustige tijden in Brazilië. Door de politieke
instabiliteit (en corruptie) is er veel onvrede onder de bevolking
en daardoor ook veel stakingen. Dit zorgt o.a. voor lesuitval en
tekorten aan brandstof en voedsel.
Bedankt voor uw betrokkenheid, Samuel en Laura van de Raa

Fund-a-Kid programma
Inmiddels is de vakschool alweer 3
maanden geopend en bieden we dagelijks
opvang aan ruim 90 kinderen uit
kansarme families. Deze kinderen
ontvangen bij ons liefde en aandacht,
hulp bij hun huiswerk en extra uitleg,
een (warme) maaltijd, sportactiviteiten, maatschappelijke
vorming en allerlei extra (praktisch) onderwijs, zoals
handvaardigheid, koken en bakken, computervaardigheid,
Engels en (motor)fietsmonteur. En met succes! Uit een eerste
enquête onder de leerlingen is gebleken dat ze de vakschool
gemiddeld met een 9,4 beoordelen, geweldig dus! Naast de bijna
100 kinderen die we nu helpen, staan er ook nog 70 op een
wachtlijst en daar komen nog bijna dagelijks namen bij. Om ook
deze kinderen te kunnen helpen, hebben we meer structurele
donateurs nodig. Daarvoor hebben we het Fund-a-Kid
programma opgericht, waarmee u direct kunt investeren in de
toekomst van een kind. Voor 30 euro per maand kunnen we een
kind een plek bieden. Daarmee investeert u in de toekomst van
een kind en zijn of haar omgeving. Van dit geld worden namelijk
het lesmateriaal en de leraren betaald. Zo creëren we tevens
banen voor de lokale gemeenschap. Natuurlijk betrekken we ook
de ouders bij het onderwijs. Daarnaast verzorgen we regelmatig
activiteiten voor de gezinnen in de omgeving van ons
ontwikkelingscentrum. En door het persoonlijk contact met uw
sponsorkind, dat wij voor u zullen faciliteren, ontdekt u hoe
waardevol uw steun is!
Helpt u mee? JA, ik investeer in de toekomst van een nieuwe
generatie Brazilianen. Kijk voor meer informatie op onze website
De la Reijweg 23, 4818 BA Breda

Telefoon: 06-54317427

Ambassadeurs
Willem Goes Brasil
Op 16 april hebben 8
ambassadeurs van het
Willem van Oranje college
te Waalwijk onder
begeleiding van 4
docenten de vakschool
bezocht. Ze hebben de
voortgang van de bouw
van de sport- en
speelplaats gezien en ze
hebben een aantal
activiteiten samen met de
leerlingen van de
vakschool uit gevoerd.
We willen ze bedanken
voor hun aanwezigheid.

Benefietdiner
Zaterdag 19 mei gaf Raquel
van de Raa een benefietdiner in haar achtertuin.
Naast dat iedereen heerlijk
heeft gegeten was er ook een
live-verbinding met Samuel,
Laura en hun kinderen in
Brazilië. Zo kon iedereen uit
eerste hand horen en zien
hoe het met de vakschool in
São João del Rei gaat.
In totaal is er €275,opgehaald voor de kinderen
in de vakschool!

Bankrek.nr.: NL03 ABNA 0545 4225 82

Voorstellen nieuw bestuurslid
Henk Smit
Mijn naam is Henk Smit en ik ben in
december 2017 toegetreden tot het bestuur.
Ik woon in een klein dorpje Zwartebroek. Ik
ben getrouwd en we hebben twee prachtige
dochters. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam in de IT bij Fokker Technologies. Naast mijn gezin en
zakelijke werkzaamheden vind ik het belangrijk om mijn talenten
op andere gebieden in te zetten. Zo was ik actief als raadslid en
fractievoorzitter in de lokale politiek. Op dit moment ben ik actief
in onze kerkelijke gemeente als ledenadministrateur en
bezoekbroeder en ben ik als voorzitter verbonden aan de
plaatselijke onderlinge begrafenisvereniging.
Ik ben mijn hele leven al begaan met het lot van mensen en
vooral kinderen die zich in achterstandssituaties bevinden. De
uitzichtloosheid van hun bestaan en de onmacht bij deze mensen
om hier zelfstandig verbetering in aan te kunnen brengen maken
mij vaak verdrietig. Maar er zijn ook lichtpuntjes! Dit geldt ook
voor onze stichting. Door direct hulp te bieden op de plaats waar
de behoefte is krijgen individuen, gezinnen en families de impuls
om weer zelfstandig hun toekomst in te richten. Hoe mooi is dat!
Ik ben dan ook trots om als bestuurslid mee te mogen bouwen
aan het mooie werk dat door Samuel, zijn gezin en alle
vrijwilligers met zoveel passie is gestart en hoop en bid dat de
inzet van mijn, door God gegeven talenten, een bijdrage mag
leveren aan een verdere groei en bloei van de stichting en
daarmee het behalen van onze visie: Het bieden van een eerlijke
kans op een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië!
Laten we samen aan de slag gaan!

Netwerkdiner Kiwanis
Op 17 mei heeft Kiwanis Halderberge een
netwerkevenement georganiseerd in
Hoeven. Op initiatief van Cees Buijs, een
oud-collega van Samuel, heeft Kiwanis het
plan opgevat om geld in te zamelen voor
Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tijdens de avond was er een
heerlijk driegangenmenu, volop de mogelijkheid om te netwerken
en er was tevens een kunstveiling van kunstenaars uit de regio.
Op deze zeer geanimeerde avond waren ruim 100 mensen
aanwezig. Aan het einde van de avond mocht Arja namens de
stichting een cheque ter waarde van EUR 3.000 in ontvangst
nemen!
Graag willen wij Kiwanis Halderberge en Cees Buijs hartelijk
bedanken voor dit mooie initiatief.

Praatjes met van de Raatjes
Wilt u graag iedere week een update? Kijk dan
iedere zaterdag naar ”Praatjes met van de
Raatjes” op YouTube.

Sponsor(hard)loop
Op zaterdag 26 mei heeft
Meriellen van de Raa
meegedaan aan een
hardloopevenement en
zich laten sponsoren. Ze
heeft 7 km in 41:30
gelopen en daarmee
€534,- opgehaald. We zijn
daar erg dankbaar voor.
Super gedaan!

Dank- en
gebedspunten
Elke maand overlegt ons
bestuur en zo’n overleg
wordt altijd afgesloten met
dank- en gebedspunten.
De dank- en gebedspunten
van de laatste
bestuursoverleg:
Dankpunten:
1. Contact dat Samuel
heeft met de lokale kerk
in São João del Rei
2. Voor het belang van de
plek van de vakschool in
de maatschappij
3. Arja heeft werk
gevonden en daar een
plek in kan gaan vinden
Gebedspunten:
1. Bescherming voor de
kinderen in de vakschool
2. Zorgen dat de
basisbehoefte van de
kinderen op orde is
3. Bescherming van
Samuel en Laura en
gezin
4. Bidden voor voeding
voor de kinderen (liefst
d.m.v. donatie)
5. Gezondheid van Henk
Smit
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