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Het was lang wachten, maar eindelijk is 
daar weer een nieuwsbrief. Jaargang 5 
alweer, wauw! Inmiddels wonen we 
alweer een jaar in Brazilië (4 april 2017 
vertrokken we uit Nederland) en wat is 
er in dit afgelopen jaar toch weer veel 
gebeurd. In deze nieuwsbrief vertellen 
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High-Tea
Op zaterdag 28 
april organiseert
Raquel van de Raa
een High Tea in de Citadel, 
Bergweg 6 te Zeist van 
11:30 – 15:30. 
De opbrengsten van deze 
middag zullen ten goede 
komen aan de kinderen van 
de vakschool.
Naast heerlijke zoete en 
hartige lekkernijen zal er 
ook live muziek zijn met 
Samuel Dijkstra en Andrew 
Laureth. Bent u er ook bij?

U kunt u aanmelden via 
raquelvanderaa@gmail.com
Entree: €10,-

Fund-a-Kid
Iemand daadwerkelijk op 
weg helpen? Echt investeren 
in een betere toekomst? 
Wordt dan sponsor van een 
nieuwe generatie en doe mee 
met het Fund-a-Kid 
programma.
Nu het echte werk is 
begonnen, is uw financiële 
steun des te harder nodig. 
Voor 30 euro per maand kan 
een kind een jaar lang naar 
school. Daarmee investeert u 
in de toekomst van een kind 
en zijn of haar omgeving. 

Kijk voor meer informatie 
en/of om u aan te melden 
als sponsor op onze website 
http://ng-
brasil.com/investeer-in-de-
toekomst-van-een-kind/

Na jaren hard werken met veel up & 
downs hebben we op 6 maart eindelijk 
de vakschool geopend voor de 
kinderen uit São João del Rei. 
Nadat eind 2017 de bouw van de 
vakschool gerealiseerd werd, moesten 

nog een aantal puntjes op de i worden gezet voordat het gebouw 
werkelijk open kon gaan voor de kinderen. Strikt genomen was 
de school al eerder in gebruik genomen, want in februari werd in 
de avonden al zumba lessen gegeven (massale opkomst) en 
daarna volgden al snel de Jiu Jitsu en karaté lessen.
Maar op 6 maart werden de deur geopend voor 94 kinderen. Voor 
Samuel en Laura was (en op sommige momenten is het nog 
steeds) erg zwaar om alles draaiend te houden, maar nu ze een 
aantal weken verder zijn, beginnen ze hun ritme te vinden. In de 
ochtenden is het erg druk qua opvang, in de middagen rustiger. 
De kinderen krijgen veel activiteiten zoals bijles, huiswerk-
begeleiding, maatschappijleer, sport- en danslessen, ceramiek, 
kooklessen, ondernemerschap en computerlessen. 

Opening Vakschool

we over de opening van de vakschool en de ontvangst van ruim 
90 kinderen. Na jaren hard zwoegen was dit toch wel een heel 
bijzonder moment. Maar nu iets meer over ons gezin. We maken 
als gezin heftige tijden mee. Op afstand gebeurt er ontzettend veel 
met de familie van Samuel en dat is duidelijk voelbaar. Op dit 
soort momenten is het heel lastig dat we zo ver uit elkaar wonen. 
Daar kan geen Whatsapp, Skype of email tegenop. Met 
daarbovenop ook nog het tijdsverschil, maakt dat het extra 
interessant om af en toe ook nog voldoende nachtrust te vinden.
Nu de vakschool echt gestart is, breekt er voor ons gezin ook een 
nieuwe fase aan waarin we de balans zoeken tussen de tijd voor 
elkaar, voor onze kinderen en voor het runnen van een vakschool 
en de andere (bouw)activiteiten van de stichting in Brazilië en 
natuurlijk ook in Nederland. De vele dingen die we noemen in 
deze zin is eigenlijk nog maar een fractie van alle ballen die we op 
dit moment hoog houden. We zijn blij om te zien dat de kinderen 
het goed doen op school en over het algemeen goed in hun vel 
zitten (en hard aan het groeien zijn). Bedankt dat jullie ons trouw 
volgen en we verwijzen jullie graag naar onze wekelijkse vlog 
“Praatjes met van de Raatjes” op YouTube.

Samuel en Laura van de Raa
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Kiwanis uit Halderberge geeft op 17 mei 
een netwerkdiner Asperges in de 
Binnentuin. Verwelkom de lente 
omringd door familie, goede relaties en 
vrienden met de nieuwe oogst van

verse asperges, van het land zo op uw bord. Met de opbrengst 
van het netwerk-diner “Asperges in de Binnentuin” gaat 
Kiwanis ons werk ondersteunen. Maar dat kan alleen met uw 
hulp. Daarom nodigen wij u van harte uit op donderdag 17 
mei a.s. voor de eerste editie van het netwerk-diner Asperges 
in de Binnentuin. 

Dit evenement wordt georganiseerd in de schitterende 
binnentuin van Conferentiecentrum-Hotel Bovendonk in 
Hoeven. Conferentiecentrum-Hotel Bovendonk en Kiwanis
Halderberge hebben de krachten gebundeld en zullen een 
fantastisch en mooi programma in elkaar zetten dat qua 
sfeer, culinair niveau en entertainment zal verrassen.

Voor aanmelden en/of meer informatie, zie website 
https://www.kiwanis.nl/halderberge/

Ambassadeurs
Samen met Willem van 
Oranje College uit 
Waalwijk bouwen we de 
sport- en speelplaats. 
Binnenkort is het dan 
weer zover. 16 april komen 
voor de tweede keer in het 
bestaan van de Stichting 8 
ambassadeurs naar São 
João del Rei. Ze worden 
begeleid door 4 docenten.
De ambassadeurs gaan 
kijken naar de voortgang 
van de bouw van de sport-
en speelplaats. Daarnaast 
hebben ze een aantal 
activiteiten voorbereid om 
samen met de leerlingen 
van de vakschool uit te 
voeren.
Bij terugkeer op school 
zullen zij de stichting 
vertegenwoordigen bij alle 
activiteiten van de school 
om geld in te zamelen.

Zumba marathon 
Rotterdam
11 maart 2018 vond de 
eerste Zumba marathon 
in Rotterdam plaats. De 
opbrengst van deze 
marathon is voor de 
Stichting. Er was een 
recordaantal mensen dat 
mee heeft gedaan. Door 
middel van Zumba werd 
een bedrag van 1.060 
EUR opgehaald.

We willen Comenius 
College hartelijk danken 
voor de ruimte en ook alle 
instructeurs en Meriellen
voor het organiseren van 
het evenement.

Netwerk diner Asperges in de binnentuin

Terugkijken op inauguratie 25 november 
Wat zijn we God dankbaar voor de vele mooie behaalde 
mijlpalen van de stichting! En wat gaat de tijd hard… Na het 
plaatsen van de bijbel in de grond, als fundament voor het 
project, in september 2016 door zoon Daví, vertrok Samuel met 
zijn gehele gezin in april 2017 naar Brazilië. En enkele maanden 
later, in november, was het gebouw gereed om feestelijk te 
worden geopend. Nog even terugkijken naar de inauguratie van 
het gebouw op 25 november vorig jaar. 
Na het luisteren naar een prachtig muziekkorps en een korte 
toespraak door Samuel, hebben alle vier de kinderen van 
Samuel en Laura het lint gelijktijdig doorgeknipt ter opening 
van het gebouw.

Vervolgens stroomde de grote zaal vol met zowel genodigden als 
buurtbewoners. Er waren diverse toespraken en er werd 
gebeden voor zowel het gebouw als voor Samuel en zijn gezin.
Daarna konden de kinderen buiten genieten van de vele 
speeltoestellen en kreeg eenieder heerlijke worstenbroodjes 
uitgedeeld. In de zaal werden diverse sportdemonstraties 
gegeven en was er een optreden van een zangeres.
Wat een feest, heerlijk om op terug te kijken. Maar ook om 
vooruit te kijken wat er verder gaat komen. 


