
“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.  
 
Het jaar 2020 loopt totaal anders dan gedacht. Dit geldt natuurlijk voor ons allen 
wereldwijd en het is niet anders bij Stichting Nieuwe Generatie Brasil. We begonnen 
het jaar vol energie met grootse plannen en na 2 maanden hebben we alles om 
moeten gooien wegens de pandemie. 
 
In januari zijn we het jaar begonnen met maar liefst 145 kinderen. Dit is een groei 
van 49 kinderen ten opzichte van 2019. We zijn erg dankbaar dat we de financiële 
middelen hebben gevonden om extra kinderen te steunen. Dit had niet zonder 
zoveel donateurs gekund! Februari stond vooral in het teken van nieuwe activiteiten 
en bezoeken van Nederlanders in Brazilië. Oa vanuit Dennis Heijkoop die het 
project “Pluk de zon” kwam ondersteunen. We zijn vergevorderd met het plaatsen 
van Zonnepanelen op het dak van het ontwikkelingscentrum. Geweldig project 
waarbij het centrum geen energiekosten meer zal hebben en we ook nog een 20-tal 
gezinnen gaan helpen om hun energiekosten te verlagen. In april hopen we dit 
project af te kunnen ronden. 
 
Maar toen kwam een virus langs... Laura en Samuel hebben vrij snel in de gaten 
gehad dat het probleem groter was dan alleen het virus. In São João del Rei is 
vanwege de Corona-dreiging vrijwel meteen een lock down afgekondigd. 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 Ontwikkelingscomplex zijn alle reguliere activiteiten stilgelegd vanwege de lock 
down en zijn we volledig omgeswitcht naar voeding (zowel lichamelijk als geestelijk) 
geven aan honderden mensen. 
 
Op dit moment voeren we vanuit ons Ontwikkelingscomplex de volgende activiteiten 
uit: 
 

• 2x per dag eten voor alle families van de stichting, ouderen en zwangere 

meisjes. 1x warm eten en 1x een lunch (brood). Voor de ouderen wordt het eten 

thuisbezorgd. 

• Extra educatieve activiteiten voor de leerlingen zodat ze thuis iets te doen 

hebben. Ook geven we Bijbelteksten ter overdenking voor de familie. 

• Medische ondersteuning aan de familie en ouderen. 

• Donatie van hygiëne producten aan diverse doelgroepen. 

• De wijk informeren over de preventiemaatregelen via folders, gesprekken en 

auto met geluidsinstallatie. 

• Luisterend oor voor de bevolking (er zijn meer gevallen van misbruik en 

huiselijk geweld op dit moment). 

• Wekelijks ouders bellen om te bespreken of alles goed gaat thuis. 
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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 (en vanaf november Instagram), 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 2020 
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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: 

 Hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken 

 Zichzelf en hun toekomstige gezin goed kunnen onderhouden 

 Ze betrokken te maken bij de stichting om iets terug te geven voor de 

volgende generatie 

 
Dit vertaalt zich in: 

 Een veilige omgeving bieden aan kansarme kinderen 

Een omgeving waar ze liefde zien en voelen en waar aandacht is voor de 
gezondheid 

 Een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van: 

‒ Sociale ontwikkeling 

‒ Maatschappelijk ontwikkeling 

‒ Educatieve ontwikkeling 

‒ Persoonlijke ontwikkeling 

‒ Lichamelijke ontwikkeling (sporten) 

 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 

Eerste kwartaal 2020 
 

Bezoeken  
 
In februari hebben we belangrijke bezoeken aan ons project ontvangen vanuit 
Nederland. Bezoekers volgden de voortgang van ons project, de ontwikkelde 
activiteiten, de service aan gezinnen en bovenal ontmoetten ze de kinderen die 
dagelijks ondersteund worden door NGBrasil  
 
Dennis Heijkoop: De Nederlandse zakenman kwam naar São João Del-Rei 
om NGBrasil te bezoeken met de belangrijke rol het begeleiden van de eerste 
installaties van de zonnepanelen. Het project bevindt zich in de 
implementatiefase en heeft tot doel zonnepanelen te installeren die de kosten 
op een duurzame, hernieuwbare en schone manier zullen verlagen.  
 
Raquel Van de Raa: Raquel is bestuurslid van Associação Nova Geração 
Brasil en woont momenteel in Nederland waar ze o.a. helpt met evenementen 
in Nederland. Haar bezoek was zeer interessant. Ze hield kookworkshops voor 
kinderen en promootte een benefietdiner.  
 
Thomas Molenaar: Thomas leerde NGBrasil kennen en verdiepte zich in ons 
project. Deelgenomen aan o.a. kooklessen, keramiek. Daarnaast bezocht hij 
APAC en de verschillende huizen van de leerlingen  
 

Activiteiten  
 
Inaugurele les: Op 23 januari vond de eerste les van 2020 plaats, met in 
totaal 6 klassen in de ochtend en 5 in de middag. De eerste dag stond in het 
teken van docenten en medewerkers leren kennen en alle nieuwe activiteiten 
van 2020 te presenteren. Ook de nieuwe regels zijn gedeeld met alle 
leerlingen. 
 

Wandeling door de bergen: Om elkaar beter te leren kennen hebben we op 
22 januari een Ecologische Tour in door de bergen gemaakt. Een geweldige 
dag met veel spellen, zwemmen en heerlijk eten. Zoals altijd is het heel 
spannend om met een groep van ongeveer 100 kinderen door de bergen te 
lopen, en juist daarom zijn we dankbaar dat het weer vlekkeloos is verlopen.  
 
Workshops voor ondernemerschap: In samenwerking met Valorin 
Inteligência e Inovação zijn we begonnen met de workshops 
Ondernemerschap en Innovatie. Het doel van deze workshop is het 
stimuleren en begeleiden van ondernemersattitudes door middel van inhoud 
die kennis inspireert, verdiept en innovatiepaden voor jongeren laat zien. Het 
is bedoeld om tieners van 15 tot 18 jaar te stimuleren om na te denken over 
ondernemerschap en innovatie op de arbeidsmarkt met nieuwe 
technologieën en beroepen van de toekomst. 
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Educatieve communicatie Educommunicatie is een brug tussen onderwijs 
en communicatie. Dit jaar zijn we begonnen met deze nieuwe activiteit bij 
het ontwikkelingscentrum. Het doel is om met de jongeren van gedachten te 
wisselen over het (kritisch) gebruik van (social)media en het stimuleren van 
het juist gebruik ervan. Hiermee zijn ze in staat om de realiteit van hun 
gemeenschap en het project waartoe zij behoren in te zien en te delen. We 
gaan hier op termijn nog veel vertellen... 
 
MuayThai: In samenwerking met het project "Amigos do Muaythai" zijn we 
begonnen met het aanbieden van sporten die gericht zijn op discipline, 
focus, zelfverdediging en ontwikkeling. De lessen worden een keer per week, 
wekelijks aangeboden. 
 
Bijbelse studies: Dit jaar zijn we begonnen met bijbelstudieklassen die tot 
doel hebben bijbelse beginselen, christelijke ethiek, respect en liefde voor 
anderen te zaaien. Op een eenvoudige manier presenteren hoe ze de 
samenleving positief kunnen beïnvloeden.  
 

Verhalen vertellen: Op speelse wijze verhalen vertellen. Het voorstel is om 
kinderen aan te moedigen verhalen te lezen en te interpreteren. 
 
Levering van schoolkit: Via een donatieactie in december 2019 in 
Nederland, hebben we dit jaar de mogelijkheid gehad om 150 schoolkits te 
verdelen. De kits bestaan uit schriften, potloden en gum.  
 
Benefietdiner: Op 16 februari hebben we een benefietdiner georganiseerd 
voor het ophalen van fondsen. In totaal hebben we 220 borden verkocht, wat 
een daverend succes is. Meer dan 220 mensen namen deel. Het evenement 
werd door iedereen goed beoordeeld. We ontvingen kilo's vlees, rijst en bonen 
als donatie om dit mogelijk te maken. 
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Bijlage B: Activiteiten in Nederland 

Eerste kwartaal 2020 

 

Eerste kwartaal 2020 
Bij deze een opsomming van de activiteiten die in Nederland zijn gerealiseerd.  
 
Datum Activiteit Verslag uitvoering 

Q1-2020 Container 
versturen naar 
Brazilië: 

We zijn een kwartaal verder. De status is wel 
veranderd vergeleken met het vorige kwartaal. 
Samuel heeft bij het ministerie alle documenten 
ingediend en de offerte aangevraagd.  

25-01-2020 

 

Vrijwilligersmiddag Vrijwilligersmiddag om samen te kijken welke 

acties en activiteiten de Nederlandse en Belgische 

vrijwilligers van de Stichting in 2020 op poten 

kunnen zetten en om hiervoor tot een plan te 

komen. 

Q1-2020 Bestuur In maart heeft het bestuur gedeeltelijk plenair 
overlegd (Samuel en Mariëlle via Skype). De 
leden van de adviesgroep waren ook aanwezig 
om te kijken hoe een overleg verloopt. Overige 
maanden was het overleg van het bestuur met 
behulp van Skype.  

 

Planning voor de rest van 2020 
 
Datum Activiteit Gepland 
2020 Fondsenwerving Bestuur gaat een stappenplan opzetten voor een 

marketingplan. 

2020 Bestuur Bestuur zal op afstand gaan overleggen met de 
Braziliaanse stichting. 

2020 Stichtingen Andere stichtingen blijven benaderen voor 
samenwerking. 

2020 Kerken Kerken blijven benaderen voor sponsorschap. 
2020 Bedrijven Bedrijven blijven selecteren voor sponsorschap.  
2020 Presentaties We blijven beschikbaar om op verzoek (op afstand) 

presentaties te geven over de stichting. 
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Bijlage C: Financiële informatie 
 
 
Ook dit kwartaal doen wij weer verslag van onze baten en lasten.  
Ter vergelijking zijn de begroting en de cijfers over 2019 over dezelfde periode 
opgenomen. 

  
Resultaat tot en met 31 maart 
(in euro’s)  
 2020 2020 2019  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 
 

Ontvangen giften 72.271  92.469 54.412 

Betaald aan projecten -/- 32.450 -/- 56.855 -/- 57.635 

Dekking algemene kosten 2.304 4.867 2.887 

Algemene kosten -/- 2.304 -/- 1.558 -/- 1.804 

 --------- --------- --------- 
Saldo baten minus lasten 39.821 38.923 -/- 2.140 

 ====== ====== ====== 

 
 

Ontvangen giften  
In het eerste kwartaal van 2020 is in totaal EUR 97.336 aan giften ontvangen. 
Hiervan was EUR 40.000 reeds toegezegd en in 2017 aangewend voor de bouw 
van het ontwikkelingscomplex. Van de ontvangen giften wordt (maximaal) 5% 
gereserveerd voor algemene kosten:  
 

 2020 2020 2019  
 Begroting Realisatie Realisatie 

 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 
 
Kinderen 17.500  28.975 11.089 
Noodhulp --- 14.500 --- 
Sport- en speelplaats 9.275 13.861 11.615 
Overige bouwactiviteiten 43.300 40.000 34.595 

Container (div. kosten) 750 --- --- 
Minibus 5.250 --- 
 --------- --------- --------- 
 76.075 97.336 57.299 
Af: 5% voor algemene kosten -/- 3.804 -/- 4.867 -/- 2.887 
 --------- --------- --------- 
Totaal baten 72.271 92.469 54.412 

 ====== ====== ====== 

 
Noodhulp: Op 22 maart is in São João del Rei in verband met het Corona-
virus de noodtoestand afgekondigd en is er sprake van een volledige Lock 
down. Dit betekent voor veel Brazilianen: geen werk = geen eten. Dankzij 
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de spontane, gulle gaven kunnen wij in Brazilië de gezinnen in de wijk waar 
ons ontwikkelingscentrum gevestigd is, ondersteunen. 

 
Minibus: Fondsenwerving is nog niet gestart. 

 
 
Betaald 

In het eerste kwartaal van 2020 is in totaal EUR 56.855 betaald aan de 
Braziliaanse Stichting en voor het transport van de container:  
  
 2020 2020 2019  
 Begroting Realisatie Realisatie 

 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 
 
Kinderen 13.500  27.000 19.205 
Noodhulp --- 10.000 --- 
Voedselpakketten en schoolkits --- 2.152 --- 
Sport- en speelplaats 9.825 15.000 5.621 
Overige bouwactiviteiten 6.125 2.472 32.809 

Container (div. kosten) 3.000 231 --- 
 --------- --------- --------- 
Totaal lasten 32.450 56.855 57.635 

 ====== ====== ====== 
 
 

Kinderen: van dit geld kunnen gedurende het gehele jaar 2020 ongeveer 150 
kinderen deelnemen aan de activiteiten van de vakschool. In het eerste 
kwartaal hebben we geld overgemaakt voor het eerste halfjaar 2020. 
 

Noodhulp: Op 22 maart is in Sao Joao del Rei in verband met het Corona-
virus de noodtoestand afgekondigd en is er sprake van een volledige Lock 
down. Dit betekent voor veel Brazilianen: geen werk = geen eten. Dankzij 
de spontane, gulle gaven kunnen wij in Brazilië de gezinnen in de wijk waar 
ons ontwikkelingscentrum gevestigd is, enigszins ondersteunen. 
 

Voedselpakketten en schoolkits: Rond de kerstperiode 2019 hebben wij een 
oproep gedaan om een specifieke gift te geven voor voedselpakketten voor de 
gezinnen van onze kinderen. Hier is zeer enthousiast gehoor aangegeven. We 
hebben zoveel geld ontvangen dat we niet alleen een voedselpakket tijdens de 
kerstdagen hebben kunnen geven. We hebben ook aan het begin van het 
nieuwe schooljaar elk kind een schoolkit (schriften, potlood en gum) kunnen 
geven. 
 

Sport- en speelplaats: In samenwerking met het Willem van Oranje College 
te Waalwijk wordt een sport- en Speelplaats gebouwd. Op dit moment is de 
aanleg ver gevorderd. Ten behoeve van de overkapping is de dakconstructie 
inmiddels geplaatst. Wat nog resteert zijn het plaatsen van de dakplaten, de 
bouw van de tribunes en de verdere afwerking. 
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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.  
  
  
 2020 2020 2019  
 Begroting Realisatie Realisatie 

 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 
 

Algemene kosten 
Beschikbaar: 5% van giften 2.304  4.867 2.887 

Besteding -/- 2.304 -/- 1.558 -/- 1.804 

 --------- --------- --------- 
Overschot --- 3.309 1.083 

 ====== ====== ====== 

   

Aantal sponsors Fund-a-Kid  
• Vierde kwartaal 2018: 29 
• Vierde kwartaal 2019: 42 

• Eerste kwartaal 2020: 47 

  

Aantal kinderen gesponsord Fund-a-Kid  
• Vierde kwartaal 2018: 38  
• Vierde kwartaal 2019: 57 
• Eerste kwartaal 2020: 61 

 

 

Aantal vaste donateurs  
• Vierde kwartaal 2014: 13  
• Vierde kwartaal 2015: 20  
• Vierde kwartaal 2016: 31  
• Vierde kwartaal 2017: 33  
• Vierde kwartaal 2018: 18  
• Vierde kwartaal 2019: 26 
• Eerste kwartaal 2020: 27 

 

Bijlage D: Overige informatie 
 

Aantal bezoekers website: 
Jaar 2014: 6397 
Jaar 2015: 6488 
Jaar 2016: 5371 
Jaar 2017: 5180 
Jaar 2018: 3678 
Jaar 2019: 3371 
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1e kwartaal 2019: 860 

 

Aantal unieke bezoekers website: 
Jaar 2014: 4133   (64,61%) 
Jaar 2015: 5629   (86,76%) 
Jaar 2016: 3740   (69,63%) 
Jaar 2017: 3948   (88,30%) 
Jaar 2018: 2747   (88,60%) 
Jaar 2019: 2997   (88,90%) 
  
1e kwartaal 2020: 732 (85,10%) 
  

 

Aantal terugkerende bezoekers website: 
Jaar 2014: 2264   (35,39%) 
Jaar 2015:   859   (13,24%) 
Jaar 2016: 1631   (30,37%) 
Jaar 2017: 1232   (11,70%) 
Jaar 2018:   931   (11,40%) 
Jaar 2019:   374   (11,10%) 
  
1e kwartaal 2020:   128   (14,90%) 
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