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1. Inleiding 
 

De stichting Nieuwe Generatie Brasil is in Nederland opgericht in 2013 om invulling te 

geven aan de visie die Samuel van de Raa al jaren daarvoor had ontvangen om de kansarme 

kinderen in zijn geboorteland Brazilië een betere toekomst te bieden. De periode tot 2016 

heeft in het teken gestaan van naamsbekendheid, verkrijgen van een stuk grond, oprichting 
van de Braziliaanse stichting en het bouwen van de vakschool. In september 2016 is gestart 

met de bouw van de vakschool, waarvan de inauguratie op 25 november 2017 heeft 

plaatsgevonden. In 2018 is veel aandacht besteed aan het introduceren van het Fund-a-Kid 

programma, waarbij kinderen gekoppeld worden aan persoonlijk sponsors in Europa. 

 

Vanaf de oprichting is ernaar gestreefd om de stichting te laten functioneren met in 
achtneming van alle wet en regelgeving en te profiteren van ervaringen en “Best Practices” 

van charitatieve instellingen. Daartoe zijn diverse documenten opgesteld en deze worden 

regelmatig/jaarlijks bijgesteld. Naast de korte termijnplanning en uitvoering is er een 

jaarplan en een meerjarenplan. Het huidige meerjarenplan (2020-2025) vervangt de vorige 

(2017-2022) welke was opgesteld voorafgaand aan de start van de activiteiten in Brazilië. Op 
basis van de opgedane ervaringen en gelet op de huidige uitdagingen is de langere 

termijnvisie nu bijgesteld in dit document. 

 

Om dit document zelfstandig 

leesbaar te houden, volgt eerst 

wat achtergrond informatie over 
wie wij zijn en welke strategie we 

volgen om onze visie te 

bewerkstelligen. Vervolgens 

wordt het plan voor de komende 

5+ jaren uit de doeken gedaan 
gevolgd door het hoofdstuk over 

fondswerving en externe 

communicatie en het hoofdstuk 

over de begroting per jaar. 
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2. Wie zijn wij 
 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is een Nederlandse organisatie die zich richt op het bieden 

van een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië.  

Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient, dus ook in Brazilië. Wij stoppen niet bij 

‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen zich te ontwikkelen naar een 
zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later 

in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 

 

In onze visie is de overtuiging dat een kind pas iets kan leren en zich kan ontwikkelen als 

het zich veilig voelt. Vandaar dat wij een veilige plek willen creëren. Een plek, waar kinderen 

zich veilig en geborgen voelen. Waar ze werkelijk kind kunnen zijn en vanuit de natuurlijke 
kinderlijke interesse zich kunnen ontwikkelen en groeien. 

 

Dit is de reden waarom onze organisatie zich richt op de volledige ontwikkeling van een kind 

startend in de jonge jaren van 2 jaar totdat ze voor hun eigen onderhoud kunnen zorgen op 

een leeftijd van 18 jaar.  
Vanaf een leeftijd van 13-14 jaar biedt Stichting Nieuwe Generatie Brasil ze praktisch 

onderwijs zodat ze werkelijk een vak leren om dit vak later op een professionele manier uit 

te oefenen. 

 

2.1 Missie 
Gebaseerd op onze overtuiging (kernwaarde) dat ieder kind een eerlijke kans verdient is de 
missie van Stichting Nieuwe Generatie Brasil:  

 

Het bieden van een eerlijke kans op een betere toekomst  
aan kansarme kinderen in Brazilië. 

  

2.2 Visie 
Deze missie willen wij vervullen door via de Braziliaanse partnerorganisatie Nova Geração 

Brasil, kansarme kinderen/jongeren 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 en aan hun eigen toekomst kunnen bouwen.  

  

Drie Stappen 

Concreet is onze visie voor het verwezenlijken van onze missie de volgende drie stappen:  

  

1.Het creëren van een veilige plek voor de ontwikkeling van kansarme kinderen, waar ze 

door middel van sport en spel echt kind kunnen zijn;  

2.Het geven van voorlichting over basis zaken zoals hygiëne en voeding en het bijbrengen 

van discipline;  
3.Het beschikbaar maken van basiseducatie, zodat een vak kan worden geleerd en de 

kinderen gereed gemaakt worden om zichzelf te kunnen onderhouden.  

  

Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus, met de Bijbel als ons ethisch kompas.  
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2.3 Zes Pijlers  
Vanaf 2018 hebben we onze focus gelegd op 6 pijlers:  

 
Persoonlijke vorming:  

Een belangrijke pijler in ons werk is zorgdragen voor de persoonlijke ontwikkeling van alle 

kinderen en jongeren die deelnemen aan onze programma’s.  
Hieronder valt bijvoorbeeld het leren van zelfverantwoordelijkheid, normen, waarden, 

discipline, omgaan met financiën, maar ook zorg hebben voor elkaar en voor je omgeving. 

Deze veelal sociale vaardigheden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen tot 

zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.  

  

Sport en Ontspanning:  
Op ons terrein bevindt zich een sport- en speelplaats waar kinderen en jongeren veilig 

kunnen spelen en sporten. De sport- en speelplaats vormt een integraal onderdeel van het 

programma dat wij aan kinderen en jongeren aanbieden. Hiernaast worden er ook aparte 
activiteiten voor de buurt georganiseerd om nog meer gezinnen te bereiken en ze laten 

ervaren hoe belangrijk sporten is. Zo bieden we bijvoorbeeld ook Zumba lessen, Jiu Jitsu en 

Karate lessen aan voor bewoners uit de buurt. Met de sport- en speelplaats bereiken we een 

belangrijke doelstelling om de fysieke en sociale vaardigheden van de kinderen te 

ontwikkelen.  

 

Voeding:  
Iedereen die deelneemt aan onze programma’s, krijgt tussen de middag een gezonde warme 

maaltijd. Met de bakkerij voorzien we ook in de broodmaaltijd voor ‘s ochtends en ‘s avonds 

Verder wordt er tussendoor ook een stuk fruit of vruchtensap gegeven. 
De moestuin op ons terrein speelt een belangrijke rol hierin: 

• Als leverancier van verse groente, fruit en eieren 

• Het zelf leren groeien van groente en fruit stimuleert gezonde eetgewoontes en met deze 

vaardigheid kunnen ze later hun eigen moestuin onderhouden en zo gezond eten. 

  

Onderwijs en voorlichting:  
Door middel van het geven van voorlichting willen we gezonde en hygiënische gewoontes 

verder stimuleren. Het gaat hierbij om gezonde eetgewoontes, persoonlijke verzorging, 

handen wassen etc. Naast dat we dit met de kinderen en jongeren doen, worden er ook een 
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aantal keer per jaar bijeenkomsten voor ouders/gezinnen georganiseerd zodat deze 

gewoontes ook mee naar huis genomen worden. 

  

Kinderopvang en begeleiding:  
Voor kinderen van 6 tot 18 jaar bieden we een buitenschoolse opvang aan. Ze gaan 

(’s ochtends of ‘s middags) naar een openbare school en voor het andere dagdeel en het 

middageten verblijven ze bij ons. We bieden ze structuur met vaste tijden om te eten, 

huiswerk te maken (met extra begeleiding), begeleide activiteiten en vrije speeltijd. Jongeren 
(ook ouder dan 14 jaar) die nog op school zitten, worden gestimuleerd en ondersteund om 

de middelbare school af te maken, eventueel aangevuld met extra vaardigheden op 

bijvoorbeeld computer/ICT-gebied. 

  

Vakschool:  
Vanaf 14 jaar kunnen jongeren, op basis van hun talenten en interesses, kiezen voor een 

gerichte vakopleiding of ondersteund worden in het behalen van hun middelbare-

schooldiploma en toelatingsexamens tot het hoger onderwijs (ENEM). De vakopleidingen 

bieden we intern aan in verschillende richtingen: kok, bakker, aardewerk, handenarbeid, 
kunst, horeca, aardewerk en houtbewerking. Ons aanbod evalueren we regelmatig om aan 

te sluiten op de vraag.  
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2.4 Doelstellingen  
De Nederlandse stichting heeft volgens de statuten ten doel:  

  
a. het brengen van de overtuiging dat ieder kind/jongere in Brazilië een eerlijke kans 

verdient, door het geven van een plek aan kansarme kinderen/jongeren waar ze zich 

veilig en geliefd kunnen voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen 

en kunnen groeien, waarbij zij en de stichting worden gedreven door de liefde van 

Jezus Christus;  
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

  

2.5 Hoofdtaken 
De Stichting heeft op basis van haar hierboven beschreven doelstellingen twee hoofdtaken:  

Ten eerste het bekend stellen van het probleem en de beoogde/geboden oplossing voor 

kansarme kinderen in Brazilië.  

Ten tweede het uitvoeren van (met name) fondswerving om bij te dragen aan het uitvoeren 
van de onder punt 2.4.a genoemde oplossing.  

  

Voor de uitvoering van activiteiten/processen in Nederland is er een onderverdeling te 

maken in: Bestuur; Ambassadeurs en Vrijwilligers. 

 

3. Strategie 
 

• De Nederlandse Stichting Nieuwe Generatie Brasil werkt hand-in-hand met de in 
2014 opgerichte Braziliaanse Stichting “Associaçāo Nova Geração Brasil”. Deze 

draagt zorg voor de uitvoering van de projecten en activiteiten in Brazilië.  

• Binnen Nederland wordt de stichting gesteund door de Evangelische Gemeente Zeist, 

de Stichting Hij Leeft Zending, Stichting Wilde Ganzen, het Willem van Oranje 

College (Willem goes Brasil) en OGOS (Onderwijs, Groei, Ontwikkeling en Sport).  

• Daarnaast wordt ondersteuning gezocht bij andere stichtingen, organisaties voor 

goede doelen en kerken in Nederland.  

• Als stichting wil Stichting Nieuwe Generatie Brasil volledig open en transparant zijn 

en een hoge mate van professionaliteit na streven. Dit houdt in dat er op 
verschillende wijze verantwoording wordt afgelegd over (financiële) activiteiten. 

Enkele voorbeelden: 

o 4-5x per jaar nieuwsbrieven 

o 4x per jaar kwartaalrapportage. http://ng-brasil.com/kwartaalverslagen/  

o 1x per jaar jaarverslag. http://ng-brasil.com/jaarverslagen/  
o Minimaal 1x per maand een update van de voortgang van de activiteiten in 

Brazilië. 

• Om haar doelstellingen te kunnen bereiken zal de stichting met behulp van 

vrijwilligers fondsen werven en andere ondersteuning zoeken (zoals activiteiten 

organiseren en gebedssteun vragen). 

• De Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft eind 2017 haar belangrijkste bouwproject 

(in São João del Rei) succesvol afgerond waarop begin 2018 de activiteiten voor de 

ondersteuning van de kansarme kinderen daadwerkelijk is aangevangen. In 2018 is 
daarom het “Fund-Kid” programma gestart dat beoogt om voor de te ondersteunen 

kinderen sponsors te werven in Nederland. Na het opzetten van het werk, zal in de 

komende jaren de Braziliaanse stichting gefaseerd de zorg en kosten van de 

dagelijkse activiteiten op zich nemen. Zij leggen verantwoording af aan de 

verschillende sponsoren/inkomstenbronnen. 

• Als een van de Kritische Succes Factoren (KSF) heeft het bestuur in 2016 de 

aanwezigheid van Samuel van de Raa ter plekke bij de uitvoering van de activiteiten 

http://ng-brasil.com/kwartaalverslagen/
http://ng-brasil.com/jaarverslagen/
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in Brazilië gedefinieerd. In april 2017 is Samuel tezamen met zijn gezin 

daadwerkelijk verhuisd/geëmigreerd naar Brazilië en woont nu in São João del Rei.  

 

4. Organisatorische ontwikkeling van de 
stichting 

 

De stichting Nieuwe Generatie Brasil ijvert naar een hogere mate van professionaliteit. 
Daartoe zal zij de “Best Practices” van soortgelijke stichtingen toetsen en overnemen. 

Openheid en transparantie van de stichting blijven daarbij onderdeel van de kernwaarden. 

 

Momenteel bevindt de stichting zich nog steeds in Fase 1 (Groei door creativiteit) volgens het 

Groeimodel van Greiner. In de komende jaren wordt ernaar gestreefd dat de structuur kan 

worden aangepast (Fase 2: Groei door Directie en Fase 3: Groei door Delegatie). Het bestuur 
wil de overgangen gecontroleerd laten plaatsvinden om zich niet te laten verrassen. Daartoe 

zal al een groeiconcept ontwikkeld moeten worden en delegatie van taken worden 

voorbereid. 

 

De ontwikkeling van de stichting zal in de toekomst worden beschreven op basis van de 
belangrijkste bouwstenen: Resultaten; Mensen; Middelen; Structuur; Cultuur en Ketens. 
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5. Visie voor de komende jaren: 2020-2025 
 

Algemeen 

 
Het projecteren van een meerjarenplan is een zaak van visie en geloof. Daarbij blijft de 

haalbaarheid van de uitvoering van de activiteiten afhankelijk van het verkrijgen van 

voldoende steun vanuit de achterban in Nederland en de daaraan gerelateerde 

sponsoractiviteiten. Na het succesvol uitvoeren van het eerste project verwachten we een 

positieve uitstraling. Ten eerste in Brazilië zelf, maar ook op de achterban en sponsoren in 

Nederland en België die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Gelet op de grote nood van 
kansarme kinderen in Brazilië is het voornemen om dit concept te hergebruiken op andere 

locaties.  

 

De hieronder beschreven stappen zijn gebaseerd op de daadwerkelijke voorspoedige 

voltooiing van de bouwplannen en de succesvolle uitvoering van geplande activiteiten 
met/voor de kinderen op de eerste locatie en het behouden van voldoende steun vanuit 

Nederland. 

 

• In etappes zal dan het behaalde succes van de eerste locatie bij São João del Rei 

worden gekopieerd naar nieuwe locaties.  

• Een tweede locatie zal in een andere wijk van (of nabij) São João del Rei worden 

geprojecteerd. Voordeel is dat lokale bekendheid met het eerste project benut kan 

worden en verbeteringen in het concept direct doorgewerkt kunnen worden. 
Daarnaast zal Samuel van de Raa ter plekke zijn om op de uitvoering toe te kunnen 

zien en beide projecten tegelijkertijd kunnen aansturen. 

• Vervolgens zal een derde locatie in op enige afstand van São João del Rei 

(Bijvoorbeeld in Belo Horizonte) worden opgezet.  

• Daarna pas zal gezocht worden naar mogelijkheden om op grotere afstand 

(bijvoorbeeld in/nabij Rio de Janeiro) gelijke locaties op te zetten. 

 

Gefaseerde en gecontroleerde groei 

 

Om succesvol te worden en te blijven, zal voldoende focus gehouden moeten worden op het 

bereiken van de doelstellingen op de eerste locatie. Daartoe moeten de nodige “check and 

balances” worden ingebouwd. Ook zullen in overleg met de Braziliaanse stichting “Key 
Performance Indicators” (KPI’s) worden gedefinieerd op basis waarvan verantwoording zal 

kunnen worden afgelegd. 
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De volgende doelstellingen per jaar zijn door het bestuur geformuleerd: 

 

 

2020 – Locatie 1 operationeel en oriëntatie op een tweede locatie  

• De drie doelstellingen voor het werk worden gehaald: 

o Veilige speel en sport plek 

o Voorlichting en discipline 

o Vakschool 

• Op basis van het succes (van de eerste locatie) zal de lokale stichting enigszins 

kunnen voorzien in het dragen van de kosten voor de uitvoering van de 

activiteiten (Deels selfsupporting in running cost); 

• Er wordt in overleg met de lokale overheid een tweede locatie in of nabij São João 
del Rei (andere zijde van de stad) gezocht.  
 

2021 – Voorbereiden locatie 2  

• Bestendigen en uitbreiden activiteiten (en succes) op locatie 1; 

• Stapsgewijs tweede gebouw op locatie 1 realiseren; 

• Opstarten van de benodigde bouwprojecten op een tweede locatie in São João del 

Rei (andere zijde van deze stad). 
 

2022 –Bouw en aanvang activiteiten op locatie 2  

• Op de tweede locatie start de daadwerkelijke (ver)bouw van de benodigde 

infrastructuur; 

• Voor de tweede locatie start de selectie van de te ondersteunen (kansarme) 

kinderen; 

• Er wordt in overleg met de lokale overheid een derde locatie verder weg van São 
João del Rei (mogelijk in Belo Horizonte) gezocht.  
 

2023 – Aanvang activiteiten op locatie 2  

• Stapsgewijs tweede gebouw op locatie 1 realiseren; 

• Op Locatie 2 vangen de activiteiten voor de kansarme kinderen aan; 

• Ook voor de tweede locatie zal het Fund-a-Kid programma fondsen werven ter 

ondersteuning van de activiteiten. Daarnaast wordt er ook hier gestreefd dat de 
lokale stichting deels zal kunnen voorzien in het dragen van de kosten voor de 

uitvoering van de activiteiten (Deels selfsupporting in running cost); 

• Op basis van de evaluatie zullen de benodigde bouwprojecten voor een derde 

locatie worden voorbereid. 

 

2024 – Locatie 2 succes Start locatie 3  

• Op de derde locatie start de daadwerkelijke (ver)bouw van de benodigde 

infrastructuur; 

• Voor de derde locatie start de selectie van de te ondersteunen (kansarme) 

kinderen. 

 

2025 – Aanvang activiteiten op locatie 3  

• Stapsgewijs tweede gebouw op locatie 1 realiseren; 

• Op Locatie 3 vangen de activiteiten voor de kansarme kinderen aan; 

• Ook voor de derde locatie zal het Fund-a-Kid programma fondsen werven ter 

ondersteuning van de activiteiten. Daarnaast wordt er ook hier gestreefd dat de 

lokale stichting deels zal kunnen voorzien in het dragen van de kosten voor de 

uitvoering van de activiteiten (Deels selfsupporting in running cost). 
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6. Fondswerving en externe communicatie 
 

• Voor de fondswerving in Nederland wordt uitgegaan van een mix van particuliere 

ondersteuning en steun vanuit andere bronnen, zoals sponsoracties, samenwerking 

met andere charitatieve organisaties en kerken. Tevens worden bedrijven benaderd 

voor samenwerking of (financiële) ondersteuning. 

 

• Van alle inkomsten/donaties wordt ten minste 95% besteed aan de doelstelling van 
de stichting en dat is: Kansarme kinderen in Brazilië helpen aan een betere 

toekomst. Dus maximaal 5% van de ontvangen giften wordt besteed aan kosten (het 

totaal van de kosten van beheer en administratie).  

 

• De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. 

 

• Als jonge nog groeiende stichting is er nog onvoldoende naamsbekendheid. 

Daarnaast worden de eerste projecten in São João del Rei pas sinds 2016 uitgevoerd 

en moeten nog resultaten opleveren. Hierdoor is het nog niet eenvoudig om trends te 
analyseren of gefundeerde aannames te doen over de inkomsten van de stichting op 

de langere termijn. Voor het opstellen van de meerjarenbegroting is een eerste 

voorzichtige analyse gemaakt. We gaan uit van een positief effect van het succes op 

de eerste locatie en zijn de plannen voor de langere termijn een stap in geloof. 

 

• Van de inkomsten en uitgaven wordt elk kwartaalverslag gedaan welke op de 
internetsite van de stichting beschikbaar wordt gesteld. 
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7. Begroting per jaar 
 

Jaar Projecten Eenmalig Structureel 

(jaarlijks)* 

2020  

- consolidatie Tejuco 

 

 
 

 

- oriëntatie locatie 2 

 

 

Beheerderswoning 

Sport- en speelplaats 

Brandveiligheid 
Zonnepanelen 

 

12.000 

39.300 

2.500 
10.000 

 

pm 

54.000 

 

 

2021 

- uitbreiding Tejuco 
 

 

 

 

- voorbereiden bouw locatie 2 

 

 

Beh.woning (appartementen) 
Tweede gebouw 

Zonnepanelen 

Minibus 

 

Voorbereidingskosten 

 

20.000 
50.000 

15.000 

31.000 

 

10.000 

72.000 

 

2022 
- bouw locatie 2 

 

 

 

 
- oriëntatie locatie 3 

 

 
Voorbereiding en omheining 

Gebouw 

Sport- en speelplaats 

Inrichting 

 

 
25.000 

220.000 

20.000 

50.000 

 
pm 

82.500 

2023 

- uitbreiding Tejuco 

 

- start kinderen locatie 2 

 
 

 

- voorbereiden bouw locatie 3 

 

 

Tweede gebouw 

 

Beheerderswoning 

Sport- en speelplaats 
Inrichting 

 

Voorbereidingskosten 

 

50.000 

 

10.000 

30.000 
10.000 

 

10.000 

118.800 

2024 

- afronden locatie 2 
 

 

 

 

- bouw locatie 3 

 

 

Beheerderswoning 
Sport- en speelplaats 

Zonnepanelen 

Minibus 

 

Voorbereiding en omheining 

Gebouw 
Sport- en speelplaats 

Inrichting 

 

 

35.000 
30.000 

30.000 

35.000 

 

25.000 

220.000 
20.000 

50.000 

 

141.000 

2025 

- uitbreiding Tejuco 

 
- afronden locatie 2 

 

- start kinderen locatie 3 

 

 

Tweede gebouw 

 
Diversen 

 

Diversen 

 

 

50.000 

 
62.000 

 

50.000 

187.800 
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* De structurele (jaarlijkse) kosten zijn de exploitatiekosten van de locatie(s) en beslaan de 

kosten van de nutsvoorzieningen (Gas, Water en Electra), de overige vaste lasten (belasting 

en dergelijke) van de locatie(s) en de kosten van de docenten van de vakschool op de locatie 
alsmede de voeding van de kinderen die van de locatie gebruikmaken. Deze kosten zullen 

(mede) vanuit Nederland worden gedragen. 
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Ieder kind verdient een eerlijke kans! 

 

Helpt u mee? 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

De la Reijweg 23 

4818 BA  Breda 

 

Tel: 06 – 2630 0981  

Bank: NL03 ABNA 0545 4225 82 
KvK Utrecht: 58657290 

 

info@ng-brasil.com 

www.ng-brasil.com 

facebook: www.facebook.nl/nieuwegeneratiebrasil 
youtube:  www.youtube.com/c/Ng-brasilNl 

instagram: @NGBrasil 

twitter:  @follow_samuel 

linkedIn: stichting-nieuwe-generatie-brasil 
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