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zaterdag 7 september 2019

Ieder kind verdient een eerlijke kans!Jaargang: 6 Nummer: 3

     VITOR  
HUGO 

 
 

Vitor Hugo is een jongen van 10 
jaar die met zijn moeder in een 

klein flatje dichtbij het 
ontwikkelingscentrum woont. Zijn 

moeder moet altijd keihard 
werken waardoor hij vaak alleen 
was. Buiten spelen deed hij niet, 

want dat vond zijn moeder te 
gevaarlijk (en terecht). Nu komt 

hij na schooltijd naar het 
ontwikkelingscentrum, waar hij 
liefde en aandacht ontvangt en 

samen met leeftijdsgenoten veilig 
kan spelen en ook nog eens 

geholpen wordt met zijn 
huiswerk.

FUND-A-KID
Vitor Hugo is één van de kinderen 
die nog op een sponsor van ons 
Fund-a-Kid programma wacht. 

Investeert u in zijn 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

Einde van het jaar nadert 
Het klinkt raar want in Nederland en België 
begint iedereen nu na de zomervakantie aan 
het nieuwe seizoen, terwijl we hier al aan het 
toewerken zijn naar het einde van het jaar.  
Aangezien de zomer(vakantie) hier van half 
december tot na de carnaval duurt, loopt het 
schooljaar en ‘het nieuwe seizoen’ gelijk aan het 
kalenderjaar. Eind juli is het hier wintervakantie 
geweest en hebben de kinderen 2 weken 
schoolvakantie gehad. Alhoewel ons werk nooit echt stopt (sociaal werk gaat altijd 
door), hebben we onszelf toch een lang weekend vrijaf gegeven. We zijn een paar 
dagen weggeweest en hebben heerlijk als gezin samen kunnen zijn. Ondertussen lijkt 
dit weekendje weg alweer een eeuwigheid geleden omdat we bij terugkomst direct 
weer in alle uitdagingen werden gezogen. We kunnen stellen dat we ontzettend trots 
zijn op onze kinderen, want ze doen het uitstekend en zijn dankbaar dat het met ons 
tweeën als echtpaar ook goed gaat. We staan er af en toe van te kijken hoe hard ze 
allemaal aan het groeien zijn, zowel qua lengte als qua ontwikkeling. Heel leuk om te 
zien, maar het trieste nieuws is dat dit betekent dat wij ook steeds ouder worden ;-). 
Afgelopen periode hebben we te maken met veel ziektes in de familie. De moeder van 
Samuel heeft een operatie ondergaan en heeft al een lange tijd veel pijn. Dit zorgt 
ervoor dat ze steeds minder lichamelijk aankan. Vroeger konden we haar nog helpen, 
maar door de afstand is dat ook niet meer mogelijk. De vader van Laura kampt al 
lange tijd met heup problemen en zal in oktober een kunstheup krijgen. Ook de 
vader van Samuel heeft het fysiek moeilijk met allerlei problemen met zijn handen en 
is daardoor fysiek beperkter. En als laatst merken we ook dat de oma’s van Samuel en 
Laura steeds ouder worden en achteruit gaan met hun gezondheid. Het is natuurlijk 
een zegen dat we allebei een oma mogen hebben van (bijna) 90 jaar oud en we zijn 
daar erg dankbaar voor.
We willen iedereen bedanken voor alle steun die we ontvangen. Naast alle financiële 
steun die we ontvangen is het ook belangrijk om te weten dat er veel mensen zijn die 
aan ons denken en voor ons bidden voor dit o zo belangrijke maar ook lastige werk.

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

Dozenactie: helpt u een doosje mee?
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep geplaatst om mee te doen met 
onze Dozenactie. Inmiddels hebben we een mooie donatie ontvangen van een 
stichting en hebben we meerdere particuliere donaties ontvangen. Hier zijn we 
dankbaar voor, maar we hebben nog niet al het geld bij elkaar om de 40ft-
container naar Brazilië te versturen. Daarom doen we nogmaals een beroep op uw 
hulp in de vorm van onze 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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Bestuurslid Willem Veldhoven aan het woord
Het is eind augustus en voor de Nederlanders zit de zomervakantie er weer op. Deze zondag dan wel volgende 
week zondag is het in de meeste kerken “Start-Zondag” waarop het nieuwe kerkelijke jaar wordt ingeluid. 
Nieuwe plannen worden ontvouwd en activiteiten worden (nieuw) leven ingeblazen.

Dat doet denken aan Genesis 2:7 waar 
we  lezen  dat  God  de  mens 

formeerde  van  stof  uit  de 
aardbodem  en  hem  de 
levensadem  in  zijn  neus  blies. 
“Alzo  werd  de  mens  tot  een 
levend wezen.”

Zo is het met de plannen voor de 
stichting ook! Zonder de levensadem 

van  God  zouden  deze  plannen 
doodblijven en niets bereiken. Slechts dankzij Hem kunnen 
we wat betekenen voor de kansarme kinderen in Brazilië. 
Dat realiseren Samuel en Laura zich ook. En ze mogen ook 
weten  dat  zij  er  niet  alleen  voor  staan.  Ik  ben  zeer 
dankbaar voor u (de lezers) die zich verbonden weten met 
het werk van de stichting Nieuwe Generatie Brasil. Net als 
Paulus aan Filemon schrijft (BGT), kan ik melden: “Ik dank 
mijn God steeds weer voor jou. Want ik heb gehoord dat je 
trouw bent aan onze Heer Jezus. En dat je steeds weer laat 
zien hoeveel je van alle andere christenen houdt.” En niet 
alleen van andere christenen. Van alle kansarme kinderen, 
zonder onderscheid naar religie, achtergrond, problemen 
enzovoort. En dat is zowel geweldig als een hele opgave. 
Vele jaren geleden (1985) reden mijn echtgenote Attie en 
ik in onze kleine Ford Fiësta vanuit Zuid-Spanje terug naar 
Nederland.  We  waren  het  jaar  daarvoor  getrouwd  en 
hadden net een nieuwe woning betrokken. Vanwege het 
vaarprogramma van mijn schip werd ik na de verhuizing al 
in april op zomervakantie gestuurd. Na de vakantie zouden 
we naar een christelijk “Jong-gehuwden-weekend” gaan. 
Dat  had  als  thema  “Tot  lof  zijner  heerlijkheid”  (naar 
Efeziërs 1:12). Ter voorbereiding lazen we na het vertrek 
van de camping Efeziërs 1. We overdachten de tekst en 
keken dankbaar terug naar afgelopen jaar. Wat is het toch 
makkelijk om “in de glorie” te zijn als alles je voor de wind 
gaat. Net nadat we die dankbaarheid hadden uitgesproken, 

werden  we  van  de  weg  af  gereden  door  een  andere 
buitenlander in een Mercedes. Onze auto raakte met de 
linker wielen de greppel en vervolgens raakten we in een 
slip waarbij we enkele malen om onze as tolden. Uit de slip 
gekomen keek ik achteruitrijdend recht in de cabine van 
een vrachtauto die we hadden ingehaald. Attie had haar 
armen  voor  haar  hoofd  en  was  luid  God  aan  het 
aanroepen. Na wat dove dreunen door de auto te voelen 
remde ik en kwamen we tot stilstand op de vluchtstrook, 
in een bocht naar links en op enkele meters afstand van 
een ravijn van 15 meter diep… We sprongen uit de auto en 
ik liep direct naar Attie die (terecht) volledig overstuur was. 
Ik pakte haar handen en zei dat we nu in praktijk moesten 
brengen dat we onder “alle omstandigheden” God moesten 
loven en prijzen. Dat deden we dus en vervolgens kwam er 
een geweldige rust en berusting over ons. Het was alsof de 
duivel dacht van: eens kijken of zij ook in de glorie blijven 
als het hun niet voor de wind gaat… We werden door de 
Guardia Civil naar een rechtbank in Valencia gebracht. Ook 
de tegenpartij was door een andere vrachtauto tot stoppen 
gebracht en aan de politie overgedragen. De chauffeurs 
waren vast engelen… De rechter zou direct uitspraak doen 
(snelrecht) maar liet ons eerder gaan. Hij vroeg wel of we 
alle gegevens van de tegenpartij hadden. Dus schreef ik 
snel  het  dossiernummer  op  van  het  document  dat  de 
rechter toen voor zich had. De schade werd via de ANWB-
rechtsbijstand binnen enkele maanden volledig vergoed. 
God liet dus alles medewerken ten goede. 
Tegenstand en verdrukking hoort helaas bij het leven op 
deze aarde, in ieder geval tot de wederkomst. Maar toch 
wil  ik  u  allen  aanmoedigen  om  op  God  te  blijven 
vertrouwen en Hem onder alle omstandigheden te danken. 
Hij zal u nimmer vergeten noch verlaten.
God’s onmisbare zegen toegebeden,
Willem Veldhoven
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Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Sponsorkliks – een nieuwe mogelijkheid om ons (extra) te 
steunen zonder dat het u geld kost.
Vanaf nu is het mogelijk om Stichting Nieuwe Generatie Brasil GRATIS te sponsoren! Bestelt u (veel) online? Via 
SponsorKliks kunt u ons steunen zonder dat het u geld kost. Hoe werkt het?
Op onze website vindt u Sponsorkliks onder het kopje Doe mee! Als op u op Sponsorkliks 
klikt dan komt u op de betreffende pagina. Door vervolgens op de banner van 
Sponsorkliks te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder 
Bol.com, Coolblue, KLM, Booking.com en Thuisbezorgd.nl. Elke aankoop bij één van deze 
bedrijven levert Stichting Nieuwe Generatie Brasil een commissie op terwijl u zelf dezelfde 
prijs betaalt, het kost u dus niets extra.
Wilt u ons steunen ga dan bij een volgende online bestelling via onze website naar 
Sponsorkliks of ga direct naar  https://www.sponsorkliks.com/ en kies voor Stichting 
Nieuwe Generatie Brasil.
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Dagelijks komen er ongeveer 100 kinderen en jongeren in 
de leeftijd van 6 tot 18 jaar naar ons ontwikkelings-
centrum, verdeeld over een ochtend en een middag groep. 
Het onderwijs in Brazilië is anders ingericht dan wat we in 
Nederland of België gewend zijn. Uit ruimtebesparing 
worden de verschillende leerjaren over de ochtend (van 
7:00 tot 11:15), middag (van 13:00 tot 17:15) en avond 
(van 18:00 tot 22:00) verdeeld. Hierdoor kunnen de lokalen 
en de docenten dubbel ingezet worden. Met een kwartier 
pauze betekent dit dat er dagelijks dus 4 uur lesgegeven 
wordt. Er wordt dan ook al vanaf de kleuterklas huiswerk 
meegegeven, waarbij vanaf het eerste jaar (groep 3 in NL) 
al een flink beroep wordt gedaan op de ouders om te 
helpen met de alfabetisering van hun kinderen. Kinderen in 
een moeilijke thuissituatie, waarbij de ouders om wat voor 
reden dan ook (laagopgeleid/verslaafd/nooit thuis/geen 
interesse) niet kunnen helpen met het 
huiswerk, groeien al van jongs af aan op 
met een enorme achterstand. De 
‘oplossing’ voor deze 
achterstandskinderen op school was niet 
extra ondersteuning, maar een wet die 
verbiedt dat kinderen mogen blijven 
zitten. Kinderen komen dus in hogere 
leerjaren terecht zonder (goed) te kunnen lezen, schrijven 
of rekenen en gaan iedere dag naar school om te ervaren 
dat ze ‘dom zijn’ en ‘niets kunnen’ en ze leren niets meer 
omdat niemand meer aandacht heeft voor hun gebrekkige 
basisvaardigheden. Daar komt bij dat er geen verschillende 

niveaus in het voortgezet 
onderwijs zijn en iedereen 
hetzelfde vakkenpakket volgt 
op ongeveer havo niveau. 
 
Eén van pijlers van stichting 
Nieuwe Generatie Brasil is dat 
goed onderwijs de sleutel is voor het creëren van eerlijke 
kansen. Vandaar dat alle kinderen bij ons tenminste 1 uur 
per dag huiswerkbegeleiding en bijles ontvangen waarbij 
we extra aandacht geven aan de ontwikkeling van 
basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Dit 
jaar hebben we er voor gekozen om te investeren extra 
gediplomeerde docent om met name de jongste groep 
beter te kunnen helpen om te voorkomen dat ze 
onoverbrugbare achterstanden oplopen. Dit zien we ook 

terug in de verbeterde schoolprestaties van deze 
groep kinderen. Bij de oudste kinderen (13-18 
jaar) is er een tweedeling tussen jongeren die het 
niveau wel (enigszins) kunnen bijbenen en een 
grote groep die al jaren geleden de aansluiting 
heeft verloren. De eerste groep jongeren 
begeleiden we met extra activiteiten om zo goed 
mogelijk te scoren op het eindexamen en zo 

toegang te krijgen tot het hoger onderwijs. Voor de andere 
groep ligt de focus op de ontwikkeling van de basis taal- 
en rekenvaardigheden die nodig zijn in het dagelijks leven. 
Daarnaast kunnen deze jongeren bij ons een vak leren, met 
een grote kans op een vaste baan in de toekomst.

Zonnepanelen 
In de vorige nieuwsbrief schreven we al over ons nieuwe 
project “Pluk de zon”. Dit ambitieuze project heeft als eind 
resultaat dat we door de installatie van zonnepanelen, niet 
alleen kunnen voorzien in de energiebehoefte van het 
ontwikkelingscentrum, maar ook nog zo’n 70 gezinnen uit 
de wijk kunnen helpen hun energierekening omlaag te 
brengen door de opgewekte energie aan hen te doneren. 
Dit laatste zal via een opgerichte coöperatie plaatsvinden.

Sport- en Speelplaats 
In samenwerking met het Willem van Oranje College in 
Waalwijk, zijn we al vergevorderd met het bouwen van een 
sport- en speelplaats. Op dit moment zijn de 
ambassadeurs geld aan het inzamelen voor het duurste 
onderdeel van het project: De overkapping van de 
sportplaats. Deze overkapping zorgt voor beschutting 
tegen de felle, brandende zon en tegen regen. Hierdoor zal 
de sportplaats veel vaker gebruikt kunnen worden.

Brandveiligheid 
Om aan de laatste normen voor brandveiligheid te voldoen, 
dienen we een aantal aanpassingen in en rond het gebouw 
aan te brengen. De belangrijkste hiervan zijn inmiddels 
gereed. We hopen binnenkort alles afgerond te hebben.

Beheerderswoning 
Op het terrein van het ontwikkelingscentrum zijn we al 
vergevorderd met de bouw van een beheerderswoning. Hier 
zal in de toekomst een beheerder gaan wonen die zorg kan 
dragen voor het onderhoud van het terrein en die het 
gebouw kan openen voor de activiteiten die in de 
avonduren en in het weekend worden georganiseerd.

En verder in Brazilië…
Naast het runnen van het ontwikkelingscentrum in São João del Rei, hebben we nog diverse projecten lopen om 
het ontwikkelingscentrum verder uit te breiden en nog meer mensen uit de omgeving te kunnen helpen
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Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Helpt u ook een doosje mee?

Focus op taal- en rekenvaardigheden
Wat voor activiteiten worden er zoal op het ontwikkelingscentrum in São João del Rei georganiseerd? Vaak laten 
we beelden zien of schrijven we over de vakopleidingen of de creatieve activiteiten. Deze keer willen we een 
ander belangrijk onderdeel uitlichten: de huiswerkbegeleiding en bijlessen.
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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.

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.

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

High Tea in Rotterdam: Filadelfia Gemeente
Op zaterdag 2 November van 14:00 - 17:00 organiseert Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
in samenwerking met pinkstergemeente Filadelfia te Rotterdam een High Tea. De 
opbrengsten van deze middag zullen ten goede komen aan de kinderen van de vakschool 
in São João del Rei, Brazilië. 
Naast heerlijke zoete en hartige lekkernijen zal iedereen ook bijgepraat worden over de 
voortgang van het werk in Brazilië. Bent u er ook bij? Nodig uw familie en vrienden aan en 
meldt u nu aan!
Entree: €12,50   Aanmelden: E-mail: elladeberg@gmail.com of telefoon: 
06-50560104
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