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Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
NIEUWSBRIEF 

donderdag 11 juli 2019

Ieder kind verdient een eerlijke kans!Jaargang: 6 Nummer: 2

     RAYANE 

Alhoewel we afgelopen periode al 
vele nieuwe sponsors welkom 
hebben geheten, zijn we nog 

steeds op zoek naar een sponsor 
voor 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

Fijne Vakantie! 
De maand juni loopt op zijn eind en daarmee 
de eerste helft van 2019. Terwijl Europa zich 
opmaakt voor de zomervakantie, is hier de 
winter aangebroken.
Winter betekent in onze regio, dat het 
overwegend droog weer is (en heel stoffig 
daardoor) en dat het ’s nachts kan afkoelen tot 
een graad of 10. In een huis zonder isolatie of verwarming is het dan dus ook 10 
graden en dat is toch best wel koud. Overdag kan het in de zon nog wel opwarmen 
tot zo’n 25-30 graden, dus de verschillen in temperatuur zijn enorm. Helaas hebben 
we in huis allemaal stevig de griep gekregen alsook een aantal medewerkers van de 
stichting. Hierdoor waren we genoodzaakt om een extra vrije dag aan een feestdag 
te koppelen, omdat we niet genoeg medewerkers hadden om de kinderen goed op 
te vangen en zelfs Samuel lag een aantal dagen ziek op bed (een zeldzaamheid). 
Inmiddels hebben we het ergste achter de rug en is iedereen weer aan het werk/naar 
school, maar qua vermoeidheid merken we dat het nog niet helemaal over is. 
Halverwege juli begint hier de wintervakantie, waarbij de scholen dichtgaan en ook 
de activiteiten van de vakschool 2 weken zullen stil liggen. Dit vormt ook de 
afsluiting van de eerste helft van het schooljaar (dat hier gelijk loopt aan het 
kalenderjaar). We zijn dankbaar om te mogen vertellen dat onze kinderen het 
uitstekend doen op school. Anna is met veel plezier begonnen op de kleuterschool 
en voelt zich daar al helemaal thuis. Joëlle zit in het 2e jaar (groep 4 in NL) en leert 
steeds beter lezen en schrijven en Davi zit in het 5e (en laatste) jaar van de 
basisschool en zal eind van het jaar ‘afstuderen’. Noa is dit jaar op een nieuwe 
school begonnen voor voortgezet onderwijs en we zijn dankbaar dat ze toegelaten is 
op een goede school, waar Samuel vroeger ook op heeft gezeten.
Rest ons nog om jullie een fijne en gezegende zomervakantie toe te wensen!

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

Dozenactie: helpt u een doosje mee?
Al vanaf de start van de stichting Nieuwe Generatie Brasil in 2013 worden 
tweedehands goederen ingezameld om in een 40ft-container naar Brazilië te 
versturen. Velen hebben daar aan bijgedragen en daar zijn wij heel dankbaar voor. 
In Brazilië worden de spullen direct gebruikt, gedoneerd of verkocht. De 
opbrengsten uit de verkoop komen ten gunste van de kinderen van de vakschool. 
Echter, het transport van de container kost veel geld, maar is wel nodig om de 
goederen die door zo vele betrokken en bewogen donateurs zijn aangeleverd ook 
daadwerkelijk op de plaats van bestemming te krijgen. Daarom doen we een 
beroep op uw hulp in de vorm van een Dozenactie. U kunt het transport van 5 
dozen sponsoren voor EUR 25,-- of 20 dozen voor EUR 90,--. Een veelvoud is 
natuurlijk ook mogelijk. Voor iedere 20 dozen die U sponsort ontvangt U van ons 
een ketting die gemaakt is door onze kinderen in São João del Rei. U kunt zelf geld 
overmaken op onze rekening of via de website doormiddel van iDeal.
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Pasen! Kerkdienst in São João del Rei
Samuel vertaalt wat de jeugdpastor zegt, zodat ook wij, de veertien Nederlandse gasten, het kunnen volgen. De 
pastor vertelt over Lucas 22: 1 – 20, en zegt hierover: “Als je niet weet waar je vandaan komt, of waar je heen 
gaat, dan weet je niet wie je bent. Wat jij je herinnert, dat bepaalt wie je bent. Je identiteit wordt al opgebouwd 
sinds je kindertijd.” Dit zijn indrukwekkende woorden.
Tijdens de avonddienst in de binnenstad van São João del Rei heb ik deze zinnen opgeschreven op een stukje papier dat 
ik gekregen had van een van de ambassadeurs. Zelf was ik mijn notitieblokje vergeten. En zoals altijd werd er gedeeld 
van wat we hadden. Samen heb je immers meer.

Het samen delen kwam ook terug in Lucas 22. De pastor vertelt over Jezus die Zijn leerlingen 
bijeen roept voor een feestmaal, omdat Hij ernaar verlangt Pesachmaal met hen te delen. 

Jezus zegt: “Als je aan tafel zit om te eten, herinner je dan wat Ik voor je heb gedaan.” 
Terwijl ik nu, begin juni 2019, teruglees in deze aantekeningen van toen, komen de 
herinneringen weer boven. Twaalf dagen mochten we in Brazilië zijn. Voor mij was het 
de eerste keer. Drie van mijn collega’s en ik mochten tien prachtige, enthousiaste 

leerlingen begeleiden op hun Braziliaanse avontuur. Wat een ontzettende eer was dat! 
De Paasdienst die ik in São João del Rei mocht meemaken, vond ik enorm indrukwekkend. 

Hoe kwam dit? Het was fantastisch om de saamhorigheid te mogen voelen. Je voelt je 
verbonden met mensen aan de andere kant van de oceaan, omdat we samen geloven, samen 

zongen, samen het Paasfeest mochten vieren. Dan maakt het niet uit of je Portugees, Engels of 
Nederlands spreekt en welke huidskleur je hebt. 

Op de twee stoeltjes voor mij zaten twee meiden van de vakschool. Misschien was het wel de eerste keer dat ze mee 
waren gekomen naar deze kerk. Wat onwennig zaten ze te wiebelen en te giebelen op hun stoeltjes. Constant in een 
klein zakspiegeltje checkten ze of hun haar en lipgloss wel goed zat. Ineens was er oogcontact met mij via dat spiegeltje: 
een lach en superleuk gesprek volgden daarop. Welke herinneringen zou deze dienst hebben achtergelaten bij deze 
prachtige  meiden?  Hoe  zouden  de  kinderen  van  de  vakschool  het  vinden  dat  er  helemaal  vanuit  Nederland  tien 
leeftijdgenoten zijn die hen zó waardevol vinden, dat ze een jaar lang allerlei sponsoracties hebben gehouden en het 
avontuur aandurven om speciaal voor hen de oceaan over te steken? 
São João del Rei. Ook op ons veertienen heeft het een onuitwisbare indruk gemaakt. 
Welke  herinnering wordt  er  in  de  harten geplant  van onze leerlingen en van de 
leerlingen van de vakschool? Het is allemaal een vorming van ook onze identiteit. De 
verbondenheid, het samen spelen en plezier maken, de liefde, het samen delen. Stuk 
voor  stuk  zijn  het  prachtige  momenten  die  mogen  uitgroeien  tot  waardevolle 
herinneringen die ons allemaal mogen opbouwen. 
De tien leerlingen heten ‘ambassadeurs’. Dat betekent dat het niet ophoudt bij een 
ervaring die een herinnering wordt.  De tien leerlingen van het Willem van Oranje 
College, mochten thuis in Nederland weer delen van wat zij hebben meegemaakt in 
Brazilië. Op school mochten Siem, Samudrika, Anouk, Anouk, Anne, Tomas, Pepijn, Juul, Diede en Iris, aan heel veel 
andere leeftijdgenootjes, verspreid over 34 klassen, hun verhaal vertellen. Anderen deelgenoot maken van hun ervaring. 
Samen heb je immers meer!
Namens de werkgroep Willem Goes Brasil, Heleen van Oord-de Zeeuw

woensdag 9 januari 2019 

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Zomaar een berichtje van Mariëlle Verhoeven
Zoals sommige van de lezers weten, bekleed ik sinds maart 2017 de rol van secretaris 
van de stichting.
Hoewel ik meer van de cijfertjes ben in het dagelijks leven, en momenteel het privé erg 
druk heb, doe ik het met liefde en plezier. Dit is mijn kans om iets te doen voor 
Samuel terwijl hij in Brazilië zijn werk doet. Als secretaris houd ik me bezig met het 
verzorgen van de administratie. Hierbij valt te denken aan het notuleren tijdens de 
bestuursvergaderingen, het bijhouden of documenten de juiste naam hebben, of de 
documenten op de juiste plaats op de server staan en het opstellen van de diverse rapportages. 
Daarnaast is het ook mijn taak om het adressenbestand van alle betrokkenen bij te houden. Dus als bijvoorbeeld een 
relatie verhuist, dan pas ik dat aan in het adressenbestand zodat de post naar het juiste adres gestuurd kan worden. 
Naast alle administratieve taken, was het dit jaar ook mijn taak om de vrijwilligersmiddag te organiseren. De 
voorbereiding was al erg leuk, dus de dag zelf zou vast erg leuk zijn.
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Het begint intussen stilaan een 
traditie te worden: de vrijwilligers-
namiddag in juni van Stichting 
Nieuwe Generatie Brasil. Dit jaar 
trokken we op 15 juni richting de 
Biesbosch voor een boot- en 
wandeltocht doorheen dit prachtige 
gebied.
Met een 20-tal vrijwilligers 
verzamelden we tegen het middaguur 
in Geertruidenberg voor een korte 
update over de werking van Stichting 
Nieuwe Generatie Brasil en een 
gezamenlijke maaltijd.
Na de maaltijd ging het richting 
Drimmelen vanwaar de boot zou 
vertrekken. Na een korte introductie 
door één van de gidsen over het 
gebied dat we zouden bezoeken, 
gingen we met z’n allen aan boord. 
Fijn was dat er deze keer ook 
vrijwilligers aanwezig waren vanuit het 
Willem van Oranje college in Waalwijk. 
Zeer leerzaam om te horen hoe zij de 
werking met de leerling-ambassadeurs 

aanpakken. Deze leerlingen logeerden 
tijdens hun verblijf in Brazilië in de 
meivakantie in een flat in één van de 
blokken waar ook veel leerlingen van 
de vakschool hun thuis hebben. 
Zonder stromend water, slapen op een 
matras op de grond…. Op het filmpje 
dat achteraf van deze reis gemaakt 
werd, was duidelijk te zien dat ze 
ondanks de taalbarrière ook echt een 
band opbouwden met de leerlingen 
van de vakschool. Prachtig initiatief! 
Na een kwartiertje varen, meerde ons 
bootje aan vlakbij de “Eendenkooi”. 
Onze gids vertelde ons over de manier 
waarop hier vroeger eenden werden 
gevangen, waarna we verder te voet 
door een deel van het gebied trokken. 
Door de verhalen die verteld werden en 
de restanten van een keet van de 
vroegere arbeiders in het gebied, 
kregen we een beeld van hoe hard het 
leven hier in vroeger tijden was.  
Altijd goed om te beseffen in wat voor 
een goede situatie wij op dit moment 
leven. Zeker ook in het licht van het 

werk van de Stichting voor het 
verbeteren van de situatie van een 
nieuwe generatie Braziliaanse 
jongeren. Zowel tijdens de boot- en 
wandeltocht als gedurende de borrel 
achteraf leerden de talrijk gekomen 
vrijwilligers elkaar beter kennen, 
waardoor ook ideeën ontstonden om 
op elkaars expertise beroep te doen, 
bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van 
een marketing- en communicatieplan. 
Mooi resultaat van een heel erg 
geslaagde dag! 
Nog even werd er telefonisch contact 
gelegd met Samuel, zo’n 10 000 km 
verderop in Brazilië en de dag zat er 
weer op. Bedankt dat we dit samen 
mochten meemaken en op naar een 
volgend vruchtbaar jaar voor Stichting 
Nieuwe Generatie Brasil, zowel in 
Brazilië als in Nederland/België!

Wij zijn blij en dankbaar dat wij jullie kunnen bijpraten over de start van ons nieuwe project ‘Pluk de Zon’. In de 
afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om dit project opgestart te krijgen. Kort gezegd 
willen wij de kracht van de zon gebruiken om de doelstelling van onze stichting verder te versterken en uit te 
breiden.

Hoe dan? Dit gaan we doen door zonnepanelen te plaatsen op het dak van de vakschool. Het project bestaat uit 3 fases. 
In de eerste fase van dit project plaatsen we genoeg zonnepanelen voor eigen gebruik. Op deze manier verlagen wij ons 
elektriciteit verbruik en hiermee de maandelijkse rekening aan het energiebedrijf. Het geld dat 
hierdoor beschikbaar komt willen wij weer investeren in verdere opvang en hulp aan kinderen 
en hun gezinnen. Natuurlijk gaat alleen de zon gratis op. De zonnepanelen, omvormers en de 
installatie kosten uiteraard gewoon geld. We zijn blij en dankbaar dat Quint Wellington 
Redwood de eerste fase gesponsord heeft met €10.000,-. Bij de nieuwjaarsreceptie heeft CEO Maurice Boon de 
medewerkers uitgedaagd om zoveel mogelijk te doneren. Quint heeft het restant aangevuld tot de benodigde €10.000,-
In fase 2 richten wij een energie collectief op. Op deze manier kunnen we ook de gezinnen van onze leerlingen verder 
helpen in het verlagen van hun energiekosten. Een echt gemeenschapsproject dus. Ook voor de 2e fase hebben we een 
sponsor kunnen vinden. Het gaat om een bedrag van €17.500,-. Via een bijdrage van Stichting Wilde Ganzen en Nacht 
van de Fooi zijn wij nu in staat om ook invulling te geven aan fase 2 van dit project. Tijdens de Nacht 
van de Fooi organiseren studenten allerlei benefiet evenementen. Het geld dat zij hiermee ophalen 
schenken zij aan een aantal goede doelen. Dit jaar was onze stichting één van de gelukkige die in de 
opbrengst mocht delen. Hoe mooi is het toch dat jongeren in deze tijd oog hebben en zich in willen 
zetten voor het bieden van hulp aan hun naasten!
Is dit dan alles? Nee zeker niet. Onze ideeën en ambities reiken verder. Na fase 1 en 2 gaan we door naar fase 3 waarbij 
we meer gezinnen willen helpen met het verlagen van hun energiekosten. Voor velen gaat het niet eens om het 
verlagen, maar om überhaupt energie te krijgen in huis. Juist daarom zijn we ontzettend dankbaar, blij en trots dat we 
dit project mogen doen. We zullen jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Pluk de Zon
woensdag 9 januari 2019 

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Helpt u ook een doosje mee?

Vrijwilligersmiddag 2019
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Voer een eigen actie uit 
Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken 
die een activiteit willen organiseren (of 
meehelpen organiseren) om geld in te 
zamelen voor de kinderen in Brazilië. 
Activiteiten zorgen er namelijk niet 
alleen voor dat er geld wordt opgehaald, 
maar het verhoogt ook de 
(naams)bekendheid van de stichting. Hiervoor zijn er vele 
mogelijkheden zoals een benefietdiner/lunch/high tea, 
sponsorloop, zumbamarathon etc. Wij denken graag met u 
mee! Neem daarvoor contact met ons op

Iets te vieren maar geen wensen 
Soms heb je iets te vieren, maar hoef je eigenlijk geen 
cadeaus. Veel mensen vragen dan ‘een envelopje’, soms 
zelfs voor het goede doel. Ook Stichting Nieuwe Generatie 
Brasil ontvangt op die manier regelmatig giften. Graag 
kijken wij samen met u naar een 
concrete bestemming en kunnen u 
voorzien van brochures, 
nieuwsbrieven, foto’s e.d. 
Desgewenst kunnen we ook 
langskomen om uw gasten te 
informeren over ons werk.

Legaat 
Als u Stichting Nieuwe Generatie Brasil benoemt tot 
legataris, dan bepaalt u dat Stichting Nieuwe Generatie 
Brasil uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Een legaat 
bestaat uit een vastgesteld geldbedrag of uit bepaalde 
goederen die direct uit de nalatenschap aan een door u 
aangewezen persoon of organisatie toekomen. De grootte 
ervan is onafhankelijk van de totale omvang van de 
nalatenschap. U kunt uw legaat nauwkeurig omschreven 
bestemmen voor iets dat u een warm hart toedraagt!

Erfstelling 
U kunt Stichting Nieuwe Generatie Brasil ook in uw 
testament tot erfgenaam benoemen. Een erfgenaam deelt 
samen met andere erfgenamen het resterende saldo van 
de nalatenschap. Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
ontvangt haar deel van het bedrag na betaling van kosten, 
belasting en uitkering van legaten. De grootte van het 
erfdeel is afhankelijk van de totale omvang 
van de nalatenschap en het aantal 
erfgenamen. U kunt zelf bepalen op 
welk percentage van uw nalatenschap 
een erfgenaam straks recht heeft.

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

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

Wij hebben uw hulp nodig!
Bent u enthousiast geworden om Stichting Nieuwe Generatie Brasil te ondersteunen en wilt u dit 
op uw eigen manier doen? Wij hebben een aantal suggesties voor u.

SEPA Machtigingsformulier

woensdag 9 januari 2019 

Ieder kind verdient een eerlijke kans!
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