
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwartaalrapportage 
 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
 

Eerste kwartaal 2019 
 
 
 
 

“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 : 35-36 - 
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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, betrokkene bij de Stichting Nieuwe Generatie Brasil, 
 
Met deze kwartaalrapportage willen wij u inzicht verschaffen in de door ons 
uitgevoerde activiteiten in het afgelopen kwartaal. Tevens verstrekken we ook 
financiële informatie en andere relevante kengetallen.  
 
In het eerste kwartaal van 2019 draait de vakschool op volle toeren. In 
de afgelopen periode is er veel gebeurd. De vakschool is ondertussen 1 jaar aan het 
draaien. Na een zomervakantie, welke Samuel, Laura samen met hun gezin voor het 
grote deel in Nederland hebben doorgebracht, is de vakschool weer opengegaan. 
Qua bouw wordt er nog druk gewerkt aan de beheerderswoning. Daarnaast gaat de 
bouw van de sport- en speelplaats ook nog steeds door. 
Een belangrijk speerpunt blijft het aantrekken van nieuwe sponsors voor het Fund-
a-Kid programma. Van de ongeveer 100 kinderen die deelnemen aan het 
programma, heeft nu bijna de helft een vaste sponsor. Los van het feit dat we voor 
de andere kinderen ook de financiële ondersteuning nodig hebben, is het juist 
belangrijk om de kinderen aan een persoonlijke sponsor te koppelen omdat we 
merken dat dit veel met de eigenwaarde van een kind doet. Helpt u mee? 
 
Transparantie staat bij onze stichting hoog in het vaandel. Een heldere, open 
stichting zonder geheime agenda. Waarbij alles wat wij doen te volgen is. Hiermee 
bedoelen we zowel onze activiteiten als onze inkomsten en uitgaven. Door middel 
van communicatiemiddelen zoals ng-brasil.com, Facebook, YouTube, Twitter en 
LinkedIn, kunt u als betrokkene maximaal op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen van de stichting en kunnen we onze activiteiten verantwoorden.  
Voor vragen over dit verslag kunt u zich wenden tot Mariëlle Verhoeven – van 
Mierlo, de secretaris van Stichting Nieuwe Generatie Brasil. 
 
 
 
 
Bestuur Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
April 2019 
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1. Onze missie en visie 
 
Ieder kind verdient een eerlijke kans 
 
Deze overtuiging, onderdeel van de universele rechten van het kind, brengen 
we in de praktijk door het onze missie te maken om kansarme 
kinderen/jongeren (tot 18 jaar) in Brazilië een plek te geven waar ze zich veilig 
en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een 
plek waar ze kunnen groeien. Hierbij worden wij gedreven door de liefde van 
Jezus. 
 

2. Hoofddoelstellingen  
 
 
Onze hoofddoelstelling is een nieuwe generatie Brazilianen de kans te bieden 
zich te ontwikkelen en: 

Ø Hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken 
Ø Zichzelf en hun toekomstige gezin goed kunnen onderhouden 
Ø Ze betrokken te maken bij de stichting om iets terug te geven voor de 

volgende generatie 
 
Dit vertaalt zich in: 

Ø Een veilige omgeving bieden aan kansarme kinderen 
Een omgeving waar ze liefde zien en voelen en waar aandacht is voor de 
gezondheid 

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

Ø Het opzetten en inzetten van een (vak)school voor: 
‒ Het bieden van aanvulling en ondersteuning voor de 

basiseducatie; 
‒ Het aanbieden van enkele vakopleidingen. 

 

3. Overzicht bijlagen 
A. Activiteiten in Brazilië 
B. Activiteiten in Nederland 
C. Financiële informatie 
D. Overige informatie 
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Bijlage A: Activiteiten in Brazilië 
in het eerste kwartaal 2019 

 
Eerste kwartaal 2019 
Bij deze een opsomming van de activiteiten die in Brazilië zijn gerealiseerd.  

Datum Activiteit Verslag uitvoering 
Jan 2019 Donatie van 

voedingsmiddelen 
Afgelopen maanden hebben we structureel donaties 
ontvangen van voedingsmiddelen. We zijn daar erg 
dankbaar voor. Niet alleen van verschillende 
supermarkten, bakkerijen en kleine winkeliers, maar 
ook direct vanuit de boeren uit de regio.  Opbrengst is 
erg goed. Wekelijks wordt er op diverse plaatsen 
donaties van voedingsmiddelen opgehaald. 

Kwartaal 1 
2019 

Muziek Na een goed kwartaal van muziekles bleek het toch 
niet geslaagd zoals verwacht. Vooral de relatie tussen 
docent en leerlingen bleek niet optimaal. Hierdoor 
hebben we moeten besluiten om te stoppen met de 
muzieklessen. Daarentegen zijn we met 4 vrijwilligers 
gestart met Borduren en Schilderles. In dit geval 
alleen voor de middaggroep ivm de beschikbaarheid 
van de vrijwilligers. 

Feb 2019 Starten met 
vakschool 

Na de zomervakantie (van half december tot eind 
januari) zijn we met frisse energie begonnen aan het 
2e operationele jaar van de vakschool. In totaal bieden 
we opvang en begeleiding aan 106 kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. Daarmee 
zijn we gegroeid met 16 kinderen tov van vorig jaar. 
Door een andere indeling van het gebouw, hebben we 
ook voldoende leslokalen kunnen creëren om meer 
kinderen een plek te geven. Met het aantrekken van 
een extra bijles docent, hebben we de focus gelegd op 
het ontwikkelen van de essentiële taal- en 
rekenvaardigheden. We hebben gemerkt het aanleren 
van deze basisvaardigheden in het reguliere onderwijs 
onvoldoende gebeurt, waardoor kinderen daardoor 
een onoverbrugbare achterstand oplopen waar ze op 
latere leeftijd last van blijven houden. 

Mrt 2019 Bakkersopleiding Bakkersopleiding gaat goed. De docent is erg 
professioneel en veelzijdig en geeft les in het hele 
traject, dus vanaf de keuze van de materialen tot en 
met het verkopen aan toe. 
In het 2e kwartaal zal de docent een operatie 
ondergaan en zal 3 maanden niet aanwezig zijn. Het 
wordt een lastige periode. 

 
  



De la Reijweg 23, 4818 BA Breda   |   Telefoon: (+31) 6 2630 0981    |   E-mail: info@ng-brasil.com 
KvK nr. 58657290  |  RSIN: 853127785  |  Bankrek.nr. NL03 ABNA 0545 4225 82  |  Website: www.ng-brasil.com  

 

Planning 2e kwartaal 2019 
Bij deze een opsomming van de voorgenomen activiteiten in Brazilië.  

Datum Activiteit Gepland 
April 2019 Ambassadeurs 

Willem goes Brasil 
Bezoek van de ambassadeurs en 
begeleidende docenten van het Willem van 
Oranje College. 

Mei 2019 Samenwerking 
overheid 

De toegezegde samenwerking met de lokale 
overheid officieel maken om structurele 
subsidie te ontvangen (veel bureaucratie) 

Mei 2019 Container  Documenten vernieuwen voor het ontvangen 
van de container en het door de douane 
loodsen 

Juni 2019 Evaluatie 
functionarissen 

Middenjaars evaluatie van alle 
functionarissen 
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Bijlage B: Activiteiten in Nederland 
in het eerste kwartaal 2019 

 
Eerste kwartaal 2019 
Bij deze een opsomming van de activiteiten die in Nederland zijn gerealiseerd.  
 
Datum Activiteit Verslag uitvoering 
 Container 

versturen naar 
Brazilië: 

We zijn een kwartaal verder. De status is wel 
veranderd vergeleken met het vorige kwartaal. 
De container is in maart opnieuw gecertificeerd. 
Daarna zal de container op inhoud worden 
gecontroleerd, dat wil zeggen of alles nog steeds 
verstuurd kan worden.  

 Sponsoractiviteiten 5 januari: Benefietdiner te Oisterwijk 
9 januari: Benefietdiner te Waalwijk 
12 januari: Live praatjes met van de Raatjes 
2 maart: High Tea bij Filadelphia te Rotterdam. 
22 maart: pannenkoeken eten EG Zeist 

 Bestuur Elke maand overleg van het bestuur met behulp 
van Skype. In januari was het overleg zonder 
Skype omdat Samuel en Laura in Nederland 
waren. 

 
Planning voor de rest van 2019 
 
Datum Activiteit Gepland 
2019 Sponsor 

activiteiten 
Diverse activiteiten, waaronder fietskamp van het 
Willem van Oranje college te Waalwijk. 

2019 Bestuur Bestuur zal op afstand gaan overleggen met de 
Braziliaanse stichting. 

2019 Website Website meer uitnodigend maken om te doneren.  
2019 Stichtingen Andere stichtingen benaderen voor samenwerking. 
2019 Kerken Kerken blijven benaderen voor sponsorschap. 
2019 Bedrijven Bedrijven blijven selecteren voor sponsorschap.  
2019 Presentaties We blijven beschikbaar om op verzoek 

presentaties te geven over de stichting. 
2019 MBO in NLD In kaart brengen van de Nederlandse wijze van 

opleiden op mbo-niveau. Contact leggen met 
Regionale Opleidingscentra (ROC’s) om een en 
ander in kaart te brengen. 
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Bijlage C: Financiële informatie 
 
 
Ook dit kwartaal doen wij weer verslag van onze baten en lasten.  
In de hierna opgenomen overzichten presenteren wij de realisatie over het 
eerste kwartaal 2019. Om te zien “waar we staan” is ter vergelijking de 
begroting over geheel 2019 opgenomen.  
  
Resultaat tot en met 31 maart 2019  
(in euro’s)  
  
 2019 2019  
 Realisatie Begroting  
 Eerste kwartaal Gehele jaar  
  
Ontvangen giften 54.412 186.200  
Betaald aan projecten -/- 57.635 -/- 176.073  
Dekking algemene kosten 2.887 9.800  
Algemene kosten -/- 1.804 -/- 9.800  
 --------- ---------  
Saldo baten minus lasten eerste kwartaal 2019 -/- 2.140 10.127  
 ====== ======  
  
Ontvangen giften  
In het eerste kwartaal van 2019 is in totaal EUR 57.299 aan giften 
ontvangen, als volgt verdeeld:  
  
  Sport- en 

speelplaats  
(deelproject 5)  

Brandveiligheid  
  

(deelproject 8)  

Zonne-
panelen  

Kinderen  

Ontvangen in 2019  11.615  25.000  9.595  11.089  
Af: 5% voor algemene kosten  -/- 602  -/- 1.250  -/- 480  -/- 555  

Te besteden aan projecten  11.013  23.750  9.115  10.534  
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Betaald aan projecten  
In het eerste kwartaal van 2019 is in totaal EUR 57.635 besteed aan 
projecten:  
  
 2019 2019  
 Realisatie Begroting  
 Eerste kwartaal Gehele jaar  
  
Sport- en speelplaats 5.621 18.880  
Beheerderswoning 10.000 46.194  
Brandveiligheid 22.809 30.409  
Kinderen 19.205 39.740  
Container  4.750  
Zonnepanelen  26.600  
Moestuin  9.500  
 --------- ---------  
Totaal betaald eerste kwartaal 2019 57.635 176.073  
 ====== ======  
  
Sport- en speelplaats: In samenwerking met Het Willem van Oranje College 
te Waalwijk wordt een sport- en Speelplaats gebouwd. Op dit moment is de 
fundering gelegd en de vloer gestort. Ook is er al een muur gebouwd zodat de 
kinderen er al veilig kunnen spelen. In de toekomst moet deze muur nog 
verder afgewerkt worden en komt er nog een net/hek/muur om te 
voorkomen dat ballen over de muur geschopt kunnen worden. Als laatste zal 
er nog een overkapping, tribune en omkleedhokjes gebouwd worden. 
Hiervoor moeten nog fondsen geworven worden. 
  
Beheerderswoning: In het derde kwartaal 2018 zijn we gestart met de 
voorbereidingen voor de bouw van de beheerderswoning. Wij vinden het 
belangrijk dat 24 uur per dag het ontwikkelingscomplex beheerd wordt. 
Maandag tot en met vrijdag is de leiding aanwezig en op de uren daarbuiten 
is het ook belangrijk dat iemand is die toe kan zien op het gebouw en 
handelingen verricht, zoals het openen van het gebouw voor avond- en 
weekend activiteiten, kleine calamiteiten verhelpt en bijv. ook de kippen 
voert.  
  
Brandveiligheid: bij de start van de activiteiten van de vakschool heeft de 
brandweer ons een vergunning voor 1 jaar gegeven. Er zullen nog een aantal 
voorzieningen getroffen moeten worden om permanente vergunning te 
krijgen. 
  
Kinderen: van dit geld kunnen gedurende het gehele jaar 2019 ruim 100 
kinderen deelnemen aan de activiteiten van de vakschool.  
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Algemene kosten  
Het beleid van de stichting is dat van iedere donatie minimaal 95% besteed 
wordt aan de kinderen in Brazilië. Het verschil van 5% wordt besteed aan 
algemene kosten van de stichting. Daarnaast is het mogelijk dat een gift die 
gedaan wordt specifiek bestemd wordt voor algemene kosten.  
  
 2019 2019  
 Realisatie Begroting  
 Eerste kwartaal Gehele jaar  
  
Ontvangen gerichte giften --- ---  
Bij: 5% van giften 2.887 9.800  
 --------- ---------  
Beschikbaar voor algemene kosten 2.887 9.800  
Besteed aan algemene kosten -/- 1.804 -/- 9.800  
 --------- ---------  
Overschot 1.083 ---  
 ====== ======  
  
  
Aantal sponsors Fund-a-Kid  

• Eerste kwartaal 2018:3  
• Tweede kwartaal 2018:17  
• Derde kwartaal 2018:23  
• Vierde kwartaal 2018:29  
• Eerste kwartaal 2019:35  
  

Aantal kinderen gesponsord Fund-a-Kid  
• Eerste kwartaal 2018:5  
• Tweede kwartaal 2018:22  
• Derde kwartaal 2018: 30  
• Vierde kwartaal 2018:38  
• Eerste kwartaal 2019:47 

 
  

  
Aantal vaste donateurs  

• Vierde kwartaal 2014:13  
• Vierde kwartaal 2015:20  
• Vierde kwartaal 2016:31  
• Vierde kwartaal 2017:33  
• Vierde kwartaal 2018:18  
• Eerste kwartaal 2019:26  
-  
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Bijlage D: Overige informatie 
 
Aantal bezoekers website: 
Jaar 2014: 6397 
Jaar 2015: 6488 
Jaar 2016: 5371 
Jaar 2017: 5180 
Jaar 2018:    3678 

 
1e kwartaal 2019:   827 

 
Aantal unieke bezoekers website: 
Jaar 2014: 4133   (64,61%) 
Jaar 2015: 5629   (86,76%) 
Jaar 2016: 3740   (69,63%) 
Jaar 2017: 3927   (88,30%) 
Jaar 2018: 2747   (88,80%) 

 
1e kwartaal 2019:   659   (86,60%) 

 
Aantal terugkerende bezoekers website: 
Jaar 2014: 2264   (35,39%) 
Jaar 2015:   285   (25,56%) 
Jaar 2016:   191   (  7,80%) 
Jaar 2017:   520   (11,70%) 
Jaar 2018:   345   (11,20%) 

 
1e kwartaal 2019:   102   (13,40%) 

 


