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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

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

En alles liep anders…
Eind februari waren we bijna klaar met de eerste
nieuwsbrief van 2020, toen Samuel onderuit gleed en
zijn enkel brak en scheurde. Na verschillende
onderzoeken kwam het slechte nieuws dat een
operatie nodig was en dat herstel toch zeker 4
maanden ging duren. We stonden aan het begin van
een zeer drukke periode, waarin we vrijwel onafgebroken bezoek uit Nederland
zouden ontvangen. Samuel moest rust gaan nemen… maar hoe dan?
Op die vraag kwam een antwoord dat niemand had zien aankomen. Het corona-virus
dat eind februari nog ver weg leek, zorgde er voor dat alles stil kwam te liggen. Niet
alleen Samuel zat (met 3 pinnen in zijn enkel) thuis, de rest van de wereld ook.
De gevolgen van de lock-down zijn enorm. Verderop in
deze nieuwsbrief vertellen we hoe we als stichting op de
nieuwe situatie hebben gereageerd.
Voor ons persoonlijk betekent het dat Joëlle en Anna
sinds 18 maart geen les meer hebben gehad. De
gouverneur van Minas Gerais
heeft onlangs bepaald dat de
scholen nog minimaal 3 maanden dicht zullen blijven.
Van onderwijs op afstand is tot nu toe nog niets terecht
gekomen en ze zijn nu (pas) aan het verkennen hoe ze
dit vorm kunnen geven. Veel leerlingen van openbare
scholen hebben namelijk geen middelen om thuis
onderwijs te kunnen volgen. Daarnaast hebben de docenten
van de openbare scholen geen salaris gekregen, omdat de overheid geen geld meer
heeft en waren er voor de lock-down al docentenstakingen, dus veel animo is er ook
niet. Ondertussen proberen we thuis te organiseren om het
lezen en rekenen te blijven oefenen.
Noa en Davi gaan sinds dit schooljaar naar een particuliere
school en daar is na de eerste verwarring wel het onderwijs
weer op gang gekomen door videolessen. Het is natuurlijk
niet ideaal, maar daardoor blijven zij wel voor school bezig.
De operatie van Samuel is goed verlopen en ook het herstel
gaat tot nu toe voorspoedig. Hij heeft net van de orthopeed
groen licht gekregen om langzaamaan weer te gaan steunen/lopen, maar dat voelt
nog heel onwennig. Zijn spieren zijn na 2
maanden rust, veel te slap geworden en hebben
tijd nodig om aan te sterken. Over een maand of
2-3 volgt dan een laatste operatie om 2 van de 3
pinnen weer te verwijderen. We zijn ontzettend
dankbaar dat zijn herstel zo goed verloopt en hij
langzaam weer mobiel wordt. Wie had ooit
gedacht dat het jaar zo zou gaan. We hebben geen idee hoe dit in Brazilië gaat lopen
de komende maanden en blijven daarom vragen om de mentale steun voor de
komende periode. Het worden spannende tijden voor zowel ons als voor #NGBrasil!
Samuel & Laura, Noa, Davi, Joëlle en Anna van de Raa
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Noodhulp in São João del Rei
Heel de wereld is in de greep van het Coronavirus. Waar het eerst nog ver weg in China was, kwam het steeds
dichter bij. Nadat het virus zich snel begon te verspreiden in Italië, kwamen de meldingen van de eerste gevallen
in Brazilië en in Nederland praktisch tegelijk: 26 en 27 februari
Vanwege de slechte staat van de gezondheidszorg (São
João del Rei had aanvankelijk geen enkel IC-bed
beschikbaar en al helemaal geen beademingsapparatuur),
besloot de gouverneur van Minas Gerais al snel om alles
dicht te gooien: Vanaf 18 maart gaan de kinderen niet
meer naar school en zijn alleen essentiële winkels
geopend.
Dit betekent dat veel bedrijven en winkels gesloten zijn
met als gevolg dat veel mensen geen werk meer hebben
en in Brazilië betekent dit: geen werk = geen eten. Ook
in ons Ontwikkelingscentrum zijn alle reguliere activiteiten
stilgelegd vanwege de lock down en zijn
we
volledig omgeswitcht naar voeding
(zowel lichamelijk als geestelijk)
geven aan honderden mensen.
Noodhulp
Op dit moment voeren we vanuit
ons Ontwikkelingscentrum de
volgende activiteiten uit:
1. 2x per dag eten voor ruim 500
mensen. 1x warm eten en 1x een
lunch (brood). Voor de ouderen wordt
het eten thuisbezorgd.
2. Extra educatieve activiteiten voor de
leerlingen zodat ze thuis iets te doen hebben. Ook
geven we Bijbelteksten ter overdenking voor de familie.
3. Medische ondersteuning.
4. Donatie van hygiëne producten
5. De wijk informeren over de preventiemaatregelen via
folders, gesprekken en auto met geluidsinstallatie.
6. Luisterend oor voor de bevolking.
7. Wekelijks ouders bellen om te bespreken of alles goed
gaat thuis (er zijn o.a. meer gevallen van misbruik en
huiselijk geweld op dit moment).
Nadat Samuel en Laura op 22 maart in hun VLOG Praatjes
met van de Raatjes vertelden over de moeilijke situatie in
São João del Rei, kwamen er een enorme stroom aan

reacties op gang: We hebben vele donaties mogen
ontvangen van particulieren en stichtingen. De
ambassadeurs van Willem goes Brasil en verschillende
kerken zoals Filadelfia hebben een succesvolle campagne
opgezet en dankzij de Wilde Ganzen wordt het
ingezamelde geld (van alle ontvangen noodhulp-donaties)
ook nog eens verdubbeld. We zijn enorm dankbaar voor
de massale steun die we hebben ontvangen, waardoor we
in staat zijn om juist in deze moeilijke tijd een plek van
hoop te kunnen zijn voor vele kansarme mensen.
Chaos en Paniek
We merken dat er veel onzekerheid heerst in de
wijk, in de stad en in de rest van het land. De
informatie voorziening is gebrekkig en veel
mensen zijn bang. Ze denken dat het virus
overal in de lucht hangt en dat je door
iemand aan te raken al direct besmet(telijk)
bent en al praktisch doodgaat. Anderen
vragen zich af wat erger is: ziek worden van
het virus of dood gaan van de honger. Op
bestuurlijk niveau is het een grote chaos. Er is
geen eenduidig beleid op federaal/staat/gemeente
niveau en de verschillende betrokkenen spreken elkaar
tegen en blokkeren maatregelen. Dit leidt tot veel onrust,
ook op de financiële markten: de Braziliaanse munt is
onderuit gezakt en de prijzen van voedingsmiddelen
schieten omhoog. Het helpt ook niet dat verschillende
ministers uit de regering zijn gestapt afgelopen periode
wat voor nog meer onrust zorgt.
De samenleving en de politici zijn hevig verdeeld over wat
beter is: koste wat kost thuisblijven om de ziekenhuizen te
ontlasten en zo het aantal coronadoden te beperken, of
toch de economie zoveel mogelijk weer opstarten omdat
anders de langdurige economische gevolgen niet te
overzien zijn en wellicht meer doden tot gevolg hebben.
Grote protesten zijn -door de social distancing- tot nu toe
uitgebleven, maar gevreesd wordt voor steeds grotere
chaos en oplopende spanningen die voor een uitbarsting
kunnen gaan zorgen. Wat er dan gaat gebeuren weet
niemand…

Henk Smit teruggetreden als bestuurslid
Na twee jaar als bestuurslid heeft Henk Smit eind vorig jaar te kennen gegeven terug te treden. In
de afgelopen jaren kampte Henk met heel wat persoonlijke uitdagingen. Vlak na zijn aantreden
kreeg hij eind 2017 een onfortuinlijk schaatsongeval welke hem weken uit de circulatie haalde. En
afgelopen jaar kreeg Henk een nieuwe functie wat erg veel energie van hem neemt. Dat alles was
uiteindelijk onmogelijk te combineren met zijn bestuurstaken.
We hebben volledig begrip voor zijn keuze en wensen Henk en zijn gezin rust en herstel toe - naar
Geest, Ziel en Lichaam.
We zijn dankbaar voor de uitstekende samenwerking en zijn positieve bijdrage.
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Vrijwilligersdag en Jaarplan 2020
Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft een missie: Braziliaanse kinderen en jongeren een plek geven waar ze
zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien.
Dit alles met de liefde van Jezus als drijvende kracht.
Om die missie, na de
voorbije succesvolle jaren
van de stichting, verder
in realiteit te kunnen
omzetten zijn er plannen
nodig: wat gaan we
precies doen? Waar? Wie?
Wanneer? De Stichting
beschikt hiervoor over een
meerjarenplan en een plan voor 2020. Binnen dit laatste
plan was er nog niet-ingevulde ruimte: welke acties en
activiteiten zouden de Nederlandse en Belgische
vrijwilligers van de Stichting in 2020 op poten kunnen
zetten? Om ook hiervoor tot een plan te komen, kwamen
deze vrijwilligers onder leiding van bestuurslid Arja
Hilberdink op zaterdag 25 januari samen. Heel fijn dat
daarvoor een ruimte in de kerk van de Filadelfia gemeente
Rotterdam ter beschikking werd gesteld. Dank daarvoor!
Naar goede traditie begon de middag met een
gezamenlijke maaltijd: verse soep en lekkere broodjes
zorgden voor de nodige energie om er een vruchtbare
middag van te maken. We startten met een overzicht van
het reilen en zeilen van de Stichting in 2019 wat naadloos
overvloeide in een vooruitblik op 2020. Met al deze
informatie in ons achterhoofd was het vervolgens tijd voor
actie van de vrijwilligers zelf. Een heuse brainstorm werd op
poten gezet: 4 groepjes met elk een groepsleider en de
opdracht om binnen deze groepjes op geeltjes te schrijven
welke ideeën er opkwamen om in 2020 acties en
evenementen op poten te zetten ten voordele van de
Stichting. En of er veel geeltjes geschreven werden! Na de
plenaire terugkoppeling, hing het whiteboard goed vol met
deze briefjes, geclusterd volgens thema.

Een laatste taak voor elke vrijwilliger was dan om een zestal
geeltjes aan te strepen: wat waren de beste en meest
haalbare ideeën? Het geeltje met veruit de meeste streepjes
was het opzetten van een webshop: handgemaakte
knuffels, halskettingen e.a. zullen binnenkort via dit nieuwe
kanaal aangeboden worden. Ook nieuwe kerken betrekken,
samenwerking met scholen versterken en benefietdiners/
high-tea's uitbreiden naar nieuwe locaties in het land,
waren ideeën die hoog scoorden. Het leidt ons te ver om
hier alle uitkomsten van de brainstorm te overlopen en
eigenlijk is het ook best leuk om jullie in de loop van het
jaar nog te kunnen verrassen met nieuwe acties!
Na deze mooie middag is het jaarplan afgelopen periode
afgerond en is het na te lezen op de website. In de
volgende nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid op
terugkomen. Hieronder staan in ieder geval de
belangrijkste doelstellingen voor dit 2020:
1. Meer naamsbekendheid door intensivering en waar
nodig vernieuwen van de Marketing & Communicatie.
2. Aantrekken
activiteiten.

vrijwilligers

voor

ondersteunende

3. Fondsenwerving om begin 2021 te kunnen uitbreiden
tot de opvang van 200 kinderen of om de activiteiten uit
te breiden in de vorm van een semi-internaat.
4. Ondersteunen van de vakschool in São João del Rei,
Brazilië volgens de begroting voor 2020.
5. Uitvoeren en afronden van de projecten in Brazilië.
Net na half vijf werd de middag afgerond en keerden de
vrijwilligers allen terug naar woonplaatsen verspreid over
alle uithoeken van Nederland en net over de grens in België.
En de vrijwilligers, .... die staan al te popelen om de handen
uit de mouwen te gaan steken. Let's do this, together!

Vrijwilligster Ella de Berg
Stichting Nieuwe Generatie Brasil kan niet bestaan zonder de inzet van haar vrijwilligers.
Regelmatig willen we één van onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. Deze keer is het
de beurt aan Ella de Berg.
Ella kent de familie Van de
Raa al heel lang. En toen zij
in hernieuwd contact kwam
met Raquel (de moeder van
Samuel) en hoorde van het
werk van Samuel en zijn
gezin in Brazilië, was het voor
haar vrij eenvoudig om te
besluiten haar steentje eraan bij te
gaan
dragen. Dat doet zij door regelmatig
evenementen te organiseren. In het afgelopen jaar heeft zij
een aantal evenementen georganiseerd, waaronder
tweemaal een High Tea georganiseerd voor de vrouwen
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van Pinkstergemeente Filadelfia, waarbij de opbrengsten
ten gunste kwamen van onze stichting. Ook is Ella zeer
actief in het liken en delen van berichten via de Social
Media. Op die manier bereiken wij ook andere netwerken.
Zoals zij zelf zegt: “Ik wil mijn steentje graag bijdragen,
zodat het balletje gaat rollen en als een olievlek uitbreidt.”
Wij zijn zeer blij met de inzet Ella als vrijwilliger voor onze
Stichting en waarderen dit enorm!
Wilt u ons ook als vrijwilliger helpen? Neem dan contact op
met één van onze bestuursleden. Zij willen graag met u
van gedachten te wisselen over de bijdrage die u wilt
leveren.
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Heeft u SponsorKliks al in uw favorieten staan?
Koopt u veel on-line? En in deze periode misschien wel extra vaak? Weet dan dat het met uw
aankopen mogelijk is om Stichting Nieuwe Generatie Brasil GRATIS te sponsoren! Via
SponsorKliks kunt u ons steunen zonder dat het u geld kost
Om er eenvoudig voor te zorgen dat u niet meer vergeet om uw online aankopen via SponsorKliks
te doen, en daarmee Stichting Nieuwe Generatie Brasil gratis te sponsoren willen wij u de volgende
tip geven.
SponsorKliks Bestelknoppen
Eén van de meest effectieve methoden om SponsorKliks niet meer te vergeten is het installeren van de zogenaamde
SponsorKliks Bestelknoppen. Binnen enkele seconden voegt u uw favoriete webwinkels toe aan uw internetbrowser. Dat
scheelt Stichting Nieuwe Generatie Brasil aanzienlijk in de sponsorinkomsten. Want na verloop van tijd weet u niet beter
dan dat u alleen nog maar via deze bestelknoppen bestelt!

Fund-a-Kid
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.

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)

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Mailadres
IBAN Rekeningnr.

€ 60,00 per maand (2 kinderen)
€ __________ per maand / kwartaal / jaar
€ __________ eenmalig

Plaats en datum
Handtekening

af te schrijven van bijgaand rekeningnummer
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
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niet opGeneratie
prijs, dan
kunt u zich afmelden via email naar secretaris@ng-brasil.com

pagina 4

