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Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
NIEUWSBRIEF 

woensdag 9 januari 2019

Ieder kind verdient een eerlijke kans!Jaargang: 6 Nummer: 1

     RAYANE 

 
Dit is Rayane, ze is 15 jaar en 
woont met haar vader en 2 

jongere broers in een klein huisje 
vlakbij het project in São João del 
Rei. Haar moeder heeft het gezin 
al op jonge leeftijd in de steek 
gelaten en Rayane heeft in huis 
die rol op zich genomen. Bij ons 
project mag ze nu werken aan 
haar eigen toekomst. Ook haar 

broers worden bij ons 
opgevangen.

FUND-A-KID
Rayane is één van de kinderen die 

nog op een sponsor van ons 
Fund-a-Kid programma wacht. 

Investeert u in haar toekomst of in 
één van de andere kinderen die 
deel uitmaken van ons project in 

São João del Rei? 
Lees meer op de laatste pagina

Gegevens Stichting
De la Reijweg 23  
4818 BA Breda   

Telefoon: 06-26300981      
Bank: NL03 ABNA 0545 4225 82  

E-mail: info@ng-brasil.com 
Website: www.ng-brasil.com

Een gezegend 2019 
Vanaf deze plek willen we in de eerste plaats 
iedereen een gezegend 2019 toewensen en 
bedanken voor alle steun die we het 
afgelopen jaar mochten ontvangen. Een nieuw 
jaar, tijd voor een vernieuwde nieuwbrief. 
Vind u hem mooi? 
In Brazilië is het op dit moment volop zomer en is 
halverwege december de zomervakantie begonnen. Op 16 december zijn wij als 
gezin op het vliegtuig gestapt naar Nederland om na bijna 2 jaar weer veel familie 
en vrienden te mogen omarmen. Daarnaast hebben we heel veel mensen, kerken en 
stichtingen bezocht om over ons werk in Brazilië te vertellen en we zijn dankbaar 
dat we in december veel extra donaties hebben mogen ontvangen. Op 15 januari 
vliegen we weer terug naar Brazilië en een week later starten we weer volop met alle 
activiteiten. Voor Noa breekt ook een spannende tijd aan, want zij heeft afgelopen 
jaar de basisschool afgerond en gaat in februari op een nieuwe school aan het 6e 
leerjaar beginnen. Ook Anna kan niet wachten totdat het nieuwe schooljaar gaat 
beginnen, want dan mag ze voor het eerst naar de kleuterklas.

Samuel & Laura, Noa, Davi, Joëlle en Anna van de Raa

Zomaar een dag…
Opeens komt een schreeuwende moeder de vakschool binnen helemaal in 
paniek. Wij zeggen tegen elkaar: “daar gaan we weer, waarschijnlijk weer een 
vecht- of schreeuwpartij buiten op straat”. Maar deze keer is het anders. 
De moeder van een leerling van ons is helemaal in paniek. Haar dochter heeft het 
complete medicijnkastje leeggedronken omdat ze het leven zat is. Ik rennen naar 
de flatjes waar ze woont, ondertussen bellend naar de ambulance. Toen ik daar 
aankwam, zag ik een “klein” hopeloos meisje van 14 die langzaam het leven 
verloor. Ik heb 45 minuten met haar op mijn schoot gezeten pratend met haar, 
ervoor zorgen dat ze wakker bleef. 45 minuten omdat de ambulance, maar ook 
brandweer en politie, het niet de moeite waard vinden om snel te komen naar 
onze wijk. Alweer een bevestiging van het algemeen gevoel van de mensen die 
daar wonen: “wij zijn het vuilnis van de stad”. En terwijl ze op mijn schoot ligt 
vraag ik me af: hoe nu verder? Ik wil heel graag bidden voor haar, maar waarvoor 
moet ik bidden. Haar hele situatie is zo uitzichtloos: geen gas, geen elektriciteit, 
weinig tot geen eten, niet een fatsoenlijk bed, kast, thuis is het een bende, zus is 
zwanger van een 2e kind waarvan ze niet weten wie de vader is, de oudste broer 
zit heel ver in de drugswereld en de andere zus kan alleen maar ruzie maken met 
de familie. En last but not least, de moeder is vrijwel de hele dag dronken.
Meeste mensen kennen mij als positief en oplossingsgericht, maar in dit geval 
voelde ik me radeloos. En alhoewel ik inderdaad voor haar gebeden heb in 
mezelf, kon ik heel erg moeilijk de woorden vinden hiervoor.
Dit is één verhaal van de bijna 100 kinderen die we afgelopen jaar hebben 
opgevangen. We beseffen al te goed dat een betere plek niet mogelijk was voor 
ons werk, maar ook dat het wel heel zwaar is.
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In 2018 hebben we doordeweeks dagelijks ruim 90 
kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 - 18 jaar 
opgevangen in ons ontwikkelingscentrum. Naast 
liefde en aandacht ontvingen ze iedere dag een 
(warme) maaltijd, huiswerkbegeleiding en bijles en 
allerlei andere activiteiten

Voor de jongste kinderen was er naast het maken van 
huiswerk ook iedere dag tijd voor sport en ontspanning en 
kregen ze een aantal keer per week les in keramiek en koken/
bakken. Voor de oudere kinderen was er wat minder tijd voor 
ontspanning omdat ze ook diverse vaklessen, 
computerlessen, engels en handvaardigheid kregen.

Buiten de doordeweekse activiteiten werden er in het gebouw 
ook ’s avonds en in het weekend allerlei activiteiten 

georganiseerd voor 
de mensen uit de 
wijk. Zo werden er 
meerdere avonden 
en op zaterdag 
sport- en danslessen 
gegeven en sinds 
oktober is er iedere 
woensdag- en 
zondagavond een 
kerkdienst

Wij gaan voor duurzaamheid

2018 in Cijfers
Er komt nogal wat bij kijken om ruim 90 

kinderen op te vangen en te begeleiden. Een 
aantal cijfers:

1180 kg rijst - 5700L sap 
648 kg spaghetti - 360 kg vlees 
1300 kg bruine bonen 

3240 broodjes  
525 kg groente - 140 kg fruitsalade 

570 kg overig eten
1928 uren bijles, 1687 uren 

vakles, 723 uren computer/engels/
handvaardigheid, 482 uren overig

woensdag 9 januari 2019 

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Op 11 mei 2019 zal het studenten 
initiatief ‘Nacht van de Fooi’ plaats 
vinden. Op deze dag zullen 700 
horecagelegenheden verdeeld over 
14 steden hun fooi 
afstaan t.b.v. 6 
geselecteerde 
projecten. Stichting 
Wilde Ganzen zal de 
opbrengst 
verdubbelen. Eén van 
de geselecteerde 
projecten is ‘Pluk de Zon’ van 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil.  
In Brazilië heeft men regelmatig te 
kampen met energie uitval. Wanneer 
de stroom uitvalt dan zit het 
ontwikkelingscentrum zonder 
elektriciteit en moet er 

geïmproviseerd worden. Dit is geen 
wenselijke situatie voor de docenten 
en hun leerlingen. Door het inzetten 
van de zon als natuurlijke hulpbron 

kan hier verandering in 
aangebracht worden.    
Door het project ‘Pluk de 
Zon’ zijn wij niet alleen in 
staat om de 
exploitatiekosten van de 
vakschool duurzaam te 
verlagen maar kunnen wij 

met de vrijgekomen middelen ook 
extra opvangplaatsen creëren. 
Hierdoor kunnen meer kansarme 
kinderen de kans krijgen die zij 
verdienen. Door uitbreiding van 
project ‘Pluk de Zon’ willen wij via een 
coöperatieve participatie vorm, de 

aan onze vakschool gerelateerde 
gezinnen verder ondersteunen door 
hun maandelijkse energierekening te 
verlagen. Dit ambitieuze project 
omhelst naast het opwekken van 
elektriciteit met zonnepanelen, ook 
het geven van voorlichting over 
zuinig energiegebruik en allerlei 
andere onderwerpen waarmee de 
gezinnen extra ondersteund worden. 
Wij zijn enorm dankbaar dat dit 
bijzondere project geselecteerd is 
voor Nacht van de Fooi. 
Meer info: nvdf.nl

Terugblik op 2018 in Brazilië
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Stichting Tabita helpt ons met het 
project Brandveiligheid
Op dinsdag 18 december hadden Samuel en Laura een gesprek met het bestuur van stichting Tabita over een investering 
die noodzakelijk is om de brandveiligheid van het ontwikkelingscentrum te garanderen.

Een belangrijk onderdeel van een veilige 
plek is dat het gebouw brandveilig is. Bij de 
start van de activiteiten van de vakschool 
heeft de brandweer een vergunning voor 1 
jaar gegeven. Er zullen nog een aantal 
voorzieningen getroffen moeten worden 
om een permanente vergunning te krijgen. 
Voor dit project hebben we met de huidige 
koers €37.000,- nodig. Dit is geen 
makkelijke opgave. Door de grootte van het 
gebouw is er een aparte brandinstallatie 
nodig inclusief een machinekamer met een 
krachtige waterpomp. Daarnaast moet er 

een netwerk van brandmelders en een 
alarmcentrale komen, signalering van de 
vluchtroutes en noodverlichting. We zijn 
ontzettend blij dat Stichting Tabita besloten 
heeft om €25.000,- te doneren om een 
groot deel van het project te kunnen 
uitvoeren. In 2019 gaan we op zoek naar 
meer steun om dit project succesvol af te 
ronden.

Via deze weg willen we het bestuur van 
stichting Tabita hartelijk danken voor hun 
steun!

Op zondag 6 januari waren Samuel en Laura en hun kinderen te gast 
bij de Filadelfia gemeente in Rotterdam om te vertellen over hun werk 
in Brazilië. Filadelfia is een bekende kerk voor Familie van de Raa, 
want de opa van Samuel kwam jaren geleden al menig keren om te 
spreken.

Nadat Laura meer vertelde over de vakschool in Brazilië, mocht Samuel de 
preek verzorgen voor de gemeente. We zijn dankbaar dat dhr. Peter Quist 
deze mogelijkheid gaf aan Samuel en Laura en zien ernaar uit naar hoe we 
de band verder kunnen versterken in 2019 en verder.

Het is al goed begonnen mede door de inzet van Ella van de Berg die een 
High Tea gaat organiseren op zaterdag 2 maart. Daarnaast hebben 

de vrouwen van Filadelfia voorgenomen om in 2019 zich in 
te zetten voor onze Stichting door creatief bezig te zijn, 
verkoop van lekkers bij de koffie, statiegeld en nog veel 

meer. We zijn dankbaar voor deze 
nieuwe inzet van vrijwilligers.

Filadelfia Gemeente Rotterdam
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HIGH TEA

ZATERDAG 2 MAART
ESPELO 99, ROTTERDAM 14:00 - 17:00

ENTREE: €10,-
AANMELDEN: 
E-MAIL: ELLADEBERG@GMAIL.COM 
OF TELEFOON: 06-50560104

“Hebt u nu ook zin gekregen om te helpen? Dat kan 

op velen manieren! En het hoeft helemaal niet veel 

tijd te kosten. Wij, maar ook zeker de kinderen in 

Brazilië zijn u erg dankbaar hiervoor”  

 

Neem dan snel contact met ons op via  

info@ng-brasil.com

mailto:elladeberg@gmail.com
mailto:elladeberg@gmail.com


NIEUWSBRIEF Stichting Nieuwe Generatie Brasil pagina  4

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

Stichting Nieuwe Generatie Brasil investeert in de toekomst 
van een nieuwe generatie kinderen in Brazilië door hen te 
ondersteunen tijdens het opgroeien tot volwassenen, 
die zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. Dit doen we door vak(gericht) onderwijs 
gericht op werk/banen waar behoefte aan is. Naast 
scholing bieden wij de kinderen spel- & 
sportfaciliteiten zodat zij hun sociale vaardigheden 
kunnen ontwikkelen. In de naastgelegen moestuin en 
keuken leren de kinderen over zorg en 
verantwoordelijkheid nemen en gezond eten.

Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus, met 
de Bijbel als ons ethisch kompas.

Voor 30 euro per maand kan een 
kind deelnemen aan het 
programma van het 
ontwikkelingscentrum. Daarmee 
investeert u in de toekomst van een kind 
en zijn of haar omgeving. Van dit geld worden namelijk 

het eten, het lesmateriaal en de leraren en 
begeleiders 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.

Voor minder dan 1 euro per dag helpt u niet 
alleen een kind, maar een hele gemeenschap. En door het 
persoonlijk contact met uw sponsorkind, dat wij voor u 
zullen faciliteren, ontdekt u hoe waardevol uw steun is!

SEPA Machtigingsformulier
Ja,  ik  wil  een  kind  van  Stichting  Nieuwe 
Generatie  Brasil  graag  een  betere  toekomst 
bieden en doe graag mee aan het Fund-a-Kid 
programma. Hierbij machtig ik stichting Nieuwe 
Generatie Brasil om een bedrag van

         € 30,00 per maand (1 kind)

         € 60,00 per maand (2 kinderen)

         € __________  per maand / kwartaal / jaar  

         € __________  eenmalig

af te schrijven van bijgaand rekeningnummer

woensdag 9 januari 2019 

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Handtekening

Plaats en datum

IBAN Rekeningnr.

Postcode Plaats

Adres

Naam

Mailadres

Voorwaarden 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil, De La Reijweg 23, 4818 BA, Breda  incassant ID: NL06ZZZ586572900000
Door ondertekening van het formulier geeft u toestemming aan stichting Nieuwe Generatie Brasil om doorlopend incasso-opdrachten te sturen 
naar  uw bank om een bedrag van uw rekening af  te  schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af  te  schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Stichting Nieuwe Generatie Brasil. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via fundakid@ng-brasil.com

Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs, dan kunt u zich afmelden via email naar secretaris@ng-brasil.com

Fund-a-Kid

mailto:secretaris@ng-brasil.com
mailto:secretaris@ng-brasil.com

