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Ieder kind verdient een eerlijke kans!Jaargang: 7 Nummer: 2

VOEDSELPAKKETTEN 
 
We helpen op dit moment 364 
gezinnen (1004 personen) met 
noodhulp: Voedsel, hygiene 
producten en 
informatievoorziening. Daarnaast 
printen we voor de kinderen 
hand-outs met schoolactiviteiten. 
Het einde van de crisis in Brazilië 
is voorlopig nog niet in zicht en 
steeds meer gezinnen komen in 
het nauw. Om ons werk door te 
kunnen zetten, hebben we uw 
hulp hard nodig. Heel concreet 
zijn we op dit moment fondsen 
aan het werven om de mensen 
een basisvoedselpakket te geven, 
waarmee ze ook eten hebben op 
de dagen dat de stichting 
gesloten is, én om de druk op 
ons personeel wat te verlichten. 
U kunt daar ook aan meehelpen, 
bijvoorbeeld door via tikkie een 
bedrag te doneren, of 
rechtstreeks over te maken.  
Een voedselpakket voor 1 gezin 
kost 15 euro. Helpt u mee?

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

Is de piek al in zicht?
Deze vraag kan in het jaar 2020 maar één ding betekenen: heeft het aantal corona-
besmettingen/doden al  zijn hoogtepunt bereikt? In Europa zijn alle landen nu al 
geruime  tijd  over  de  piek  heen  en  worden  de  maatregelen  langzaamaan  weer 
versoepeld. Hier aan de overkant van de oceaan, en zeker hier in Brazilië is de piek 
nog niets eens bereikt en hebben we geen idee hoe het zich verder zal ontwikkelen. 
De  gevolgen  voor  de  bevolking  zijn  enorm.  De  regering  kwam aanvankelijk  de 
zwakste groep mensen te hulp met een nooduitkering, maar de uitbetalingen hiervan 
worden steeds verder uitgesteld, waardoor steeds meer mensen in het nauw raken. 
Ook steeds meer  bedrijven vallen om waardoor het  domino-effect  steeds groter 
wordt. Politiek gezien blijft het een regelrechte ramp. De 3 verschillende machten 
(wetgevend, uitvoerend en justitie) werken elkaar tegen en verschillen ook nog eens 
op federaal, deelstaat en gemeente niveau. Er is dus geen eenduidig beleid, waardoor 
maatregelen ook slecht opgevolgd worden. Daarnaast spelen er nog allerlei politieke 
machtspelletjes en corruptieschandalen, waardoor het vertrouwen in de regering (op 
alle niveaus) alleen maar verder afbrokkelt. Nu de president besmet is geraakt, wordt 
hij in een gerenommeerde krant zelfs openlijk de dood toegewenst. De burgemeester 
van São João del Rei wil alles weer opengooien, maar wordt teruggefloten door het 
OM (van  de  deelstaat)  en  verschillende  gouverneurs  worden  vervolgd  omdat  ze 
gefraudeerd  hebben  met  de  aanschaf  van  beademingsapparatuur.  Zomaar  wat 
voorbeelden ter illustratie van de chaos die hier heerst.
Wat is dan de oplossing? We weten het eerlijk gezegd niet. Als stichting helpen we 
waar  we  kunnen  door  de  mensen  uit  de  omgeving  van  eten  te  voorzien  en 
lesmaterialen te printen voor de kinderen. Hierdoor zijn we voor veel mensen een 
sprankje hoop waar ze zich aan vast kunnen houden in deze onzekere tijden.
De verwachting op dit moment is dat we nog zeker wel tot eind van het jaar in deze 
situatie zullen blijven zitten (en de scholen dicht zullen blijven). Dit betekent dat het 
werk van de stichting voorlopig ook zal blijven bestaan uit het verlenen van noodhulp 
en de kinderen zoveel mogelijk te helpen om hun schoolactiviteiten voort te kunnen 
zetten. Hiervoor hebben we extra middelen nodig.  Zie voor meer info het kader 
hiernaast en op de laatste pagina.
Als afsluiting nog een update over ons als gezin: Samuel is inmiddels weer mobiel en 
heeft  95%  van  zijn  enkelfunctie  weer  terug.  Al  onze  kinderen  volgen  inmiddels 
onderwijs op afstand. Joëlle en Anna krijgen opdrachten via whatsapp gestuurd en 
Noa en Davi hebben (volledig) les via zoom. Hoewel de hele tijd thuis zitten en geen 
fysiek  contact  hebben  met  klasgenootjes  en  andere 
mensen niet ideaal is, zijn we dankbaar dat het leven zo 
toch een beetje door gaat en bovenal dat we allemaal 
gezond  zijn.   Enerzijds  is  het  erg  moeilijk  dat  onze 
familie  ver  weg  is  in  deze  onzekere  periode,  maar 
anderzijds  merken  we  dat  we  als  gezin  dichter  naar 
elkaar toe zijn gegroeid en proberen we er zo het beste 
van  te  maken.  We  willen  je  bedanken  voor  je 
betrokkenheid en vragen om gebed voor ons als gezin en 
voor  de  mensen  die  in  deze  tijden  op  onze  hulp 
vertrouwen.

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

Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
NIEUWSBRIEF 
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We hebben een webshop!
Een idee dat al lange tijd geleden ontstond is nu werkelijkheid geworden. De website van stichting Nieuwe 
Generatie Brasil is uitgebreid met een webshop via www.ng-brasil.com/webshop. Heeft u hem al bezocht?

Sinds enkele weken hebben we onze eigen webshop met 
drie verschillende onderdelen:

Kettingen
Dagelijks  helpen  wij  onze 
kinderen  bij  hun  huiswerk  en 
geven  wij  hen  diverse  andere 
opleidingen. Daarnaast is er tijd 
voor  ontspanning  en 
creativiteit. De kettingen die we 
in  de  webshop  verkopen  zijn 
gemaakt  door  de  kinderen  in 
Brazilië.  Elke 

ketting is gelabeld met de naam van het 
kind  dat  de  ketting  gemaakt  heeft.  De 
opbrengst gaat zowel naar de stichting als 
naar het kind zelf.

Nancy’s Beestenboel
Nancy  is  al  jaren 
vrijwilligster  bij  Stichting  Nieuwe 
Generatie Brasil. Haar hobby is haken en 
breien  en  het  maakt  haar  driedubbel 
gelukkig, want ze is nuttig bezig met iets 
dat ze héél graag doet, de mensen die 
iets  kopen  zijn  er  blij  mee  en  de 

opbrengst komt ten goede van 
de kinderen in Brazilië.

Dakplaten

We  zijn  vergevorderd  met  het 
bouwen van de sportplaats. Dit 
project  is  een  samenwerking 
met  het  Willem  van  Oranje 
College. Eén van de laatste zaken die nog moet gebeuren 
is het plaatsen van een dak boven de sportplaats. Dit is 
heel belangrijk omdat het vaak te warm is door de felle 
zon, of te nat door de forse regenbuien.

Wil je iets toevoegen aan onze webshop om te 
helpen?

We staan altijd open voor nieuwe ideeën en in onze 
virtuele winkel  kunnen we altijd ruimte creëren voor 
nieuwe producten. Neem gerust contact met ons op via 
info@ng-brasil.com.  

Dus…..  neem een  kijkje  in  onze  webshop 
(www.ng-brasil.com/webshop)  en  doe  een 
aankoop. U steunt hiermee Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil en helpt u een kind aan een 
kans op een betere toekomst.

In juni 2019 schreven we het volgende: “Al vanaf de start 
van  Stichting  Nieuwe  Generatie  Brasil  in  2013  worden 
tweedehands  goederen  ingezameld  (zoals  kleding, 
educatief speelgoed, (bed)textiel en schoolspullen) om in 
een container naar Brazilië te versturen. Om de goederen 
te  mogen  invoeren  is  de  afgelopen  jaren  heel  wat 
papierwerk in Brazilië voorbereid en door de autoriteiten 
goedgekeurd en van de benodigde waarmerken voorzien. 
Binnenkort is het laatste document eindelijk rond en kan 
de  container,  die  al  enige  tijd  gereedstaat,  worden 
aangeboden voor transport.”

Helaas heeft het door alle bureaucratie 
in Brazilië nog ruim een jaar geduurd 
voordat  de  container  echt  verzonden 
kon  worden.  Voor  de  beeldvorming: 
Samuel  heeft  maar  liefst  59 
documenten moeten aanleveren! Maar 
nu is het dan toch zover. Op 9 juli is 
het  vrachtschip  met  daarop  onze 
container vertrokken vanuit Rotterdam 
naar  Santos  (São  Paulo).  De 
verwachting  is  dat  de  boot  rond  1 
augustus  aankomt.  We  hopen  en 

bidden dat al het voorwerk dat Samuel gedaan heeft voor 
de noodzakelijke formulieren en formaliteiten, er toe zal 
leiden dat de container snel vrijgegeven zal worden en aan 
de laatste etappe naar São João del Rei kan beginnen.

En dan kunnen we eindelijk gaan doen wat we altijd voor 
ogen hebben gehad: de in Nederland en België met liefde 
gedoneerde  spullen  in  Brazilië  gaan  gebruiken  in  het 
ontwikkelingscentrum  en  in  de  praktijkopleiding  tot 
winkelbediende.  Wij  houden u  via  onze  website  op  de 
hoogte!

Breaking news: de container is onderweg naar Brazilië
Echt waar op 9 juli is het vrachtschip San Nicolas met aan boord onze container richting Santos vertrokken.

http://www.ng-brasil.com/webshop
http://www.ng-brasil.com/webshop
mailto:info@ng-brasil.com
http://www.ng-brasil.com/webshop
mailto:info@ng-brasil.com
http://www.ng-brasil.com/webshop
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Vrijwilliger Bas Verhoeven
Stichting NGBrasil kan niet bestaan zonder de inzet van 
haar vrijwilligers. Regelmatig willen we één van onze 
vrijwilligers in het zonnetje zetten. Deze keer een 
interview met onze website-beheerder Bas Verhoeven.
Wie ben je en hoe ben je betrokken bij de stichting?
Ik ben Bas Verhoeven, getrouwd met Mariëlle. Mariëlle is 
de secretaris van de stichting. Via haar ken ik ook Samuel 
en  Laura,  we  zijn  al  jaren  bevriend  sinds  Mariëlle  en 
Samuel samen in Rotterdam werkten.

Wat doe je precies?
Voor de stichting doe ik het dagelijkse onderhoud aan de 
website. Ik plaats berichten, zorg dat de pagina's up-to-
date zijn met de laatste informatie en voer uitbreidingen 
door in de webshop, zoals Nancy's Beestenboel.

Waarom doe je dit?
Ik  heb  al  vaker  websites  gebouwd  en  onderhouden, 
meestal  voor  of  naast  mijn  werk.  Het  kost  me relatief 
weinig tijd omdat ik voor mijn werk al veel tijd doorbreng 
achter een computer en aanpassingen vaak tussendoor of 
vlak na mijn werk kan doen. Het is mijn kleine bijdrage 
aan de werkzaamheden van de stichting. Ik heb enorm 
veel bewondering voor de manier waarop Samuel en Laura 
zich inzetten voor anderen en hoop door (een deel van) dit 
werk uit hun handen te nemen, hen meer tijd te geven 
voor de stichting en hun gezin in Brazilië.

Wilt u ons ook als vrijwilliger helpen? 
Neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Zij 
willen  graag  met  u  van  gedachten  wisselen  over  de 
bijdrage die u wilt leveren.

Ze vermenigvuldigen de impact van het werk van deze 
aanpakkers met hun kennis, hun sterke netwerk en met 
een financiële bijdrage.  Zo zorgen ze samen met deze 
aanpakkers  voor  cruciale  vooruitgang  in  buurten  en 
dorpen en helpen ze mensen hun dromen te realiseren. 
Jaarlijks  steunt  Wilde  Ganzen  rond  de  vijfhonderd 
praktische  en  kleinschalige  projecten,  vooral  in 
ontwikkelingslanden.
Sinds de oprichting van Nieuwe Generatie Basil is Samuel 
van de Raa als een echte “aanpakker” door de stichting 
Wilde  Ganzen  erkend.  Dankzij  Wilde  Ganzen  is  het 
Ontwikkelingscentrum in  São João del  Rei  in  korte  tijd 
(2016-2017)  gerealiseerd.  En  nadat  in  april  2020  de 
impact  van  het  Covid  19  (Corona)  virus  in  Brazilië 
zichtbaar  werd  –  en  de  activiteiten  de  NG Brasil  heeft 

opgepakt  om  noodhulp  aan  de  armen  te  verlenen  – 
kunnen we rekenen op extra ondersteuning vanuit deze 
stichting om deze essentiële hulp aan de allerarmsten in 
de samenleving te kunnen uitvoeren. 
Wilde Ganzen is daarmee een echte “Force Multiplier”! Uw 
steun blijft echter onontbeerlijk. Zonder uw steun valt er 
ook weinig te “vermenigvuldigen”. En dankzij hen wordt 
elke “Euro-cent” die u geeft aan NG Brasil in deze periode 
van Covid 19/Corona-Noodhulp meer dan verdubbelt.
Alle eer aan de Heer, maar zeker ook onze dankbaarheid 
aan u als  donateur  en bij  deze dus ook aan de Wilde 
Ganzen. Hulde!
Namens het bestuur, 
Willem Veldhoven

Ode aan de Wilde Ganzen
De stichting Wilde Ganzen stelt mensen wereldwijd in staat om initiatieven 
ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor werft ze fondsen en 
levert kennis en begeleiding. Dit doet de organisatie al sinds 1957! Sinds dat 
jaar hebben de Wilde Ganzen zendtijd op de radio en televisie (in Nederland). 
De stichting steunt aanpakkers die armoede van onderop doorbreken met kleine, slimme projecten.  

Volg, Like en Deel
Eén van de belangrijke doelen van 2020 van stichting 
Nieuwe Generatie Brasil is om te groeien in 
naamsbekendheid. Een makkelijke manier om dit te 
bereiken is via Social Media. Zeker in deze tijd van 
sociale isolatie.

U kunt ons daarbij helpen door ons te volgen via Social 
Media  en  de  berichten  te  delen  in  uw  eigen  netwerk. 
Hierboven  vindt  u  alle  internetadressen  van  de 
verschillende platforms waarop we actief zijn. 

Een bijkomend voordeel (misschien nog wel belangrijker) 
is  dat  u  dan  direct  op  de  hoogte  bent  van  alle 
ontwikkelingen en activiteiten van de stichting.

Helpt u mee om het werk van onze stichting wereldwijd 
bekend te maken? Dit kan uiteraard ook via persoonlijk 
contact met iemand of door bijvoorbeeld deze nieuwsbrief 
aan anderen door te geven.

www.facebook.com/nieuwegeneratiebrasil

twitter.com/follow_samuel

https://www.linkedin.com/company/
stichting-nieuwe-generatie-brasil/

www.instagram.com/ngbrasil/

www.youtube.com/c/Ng-brasilNl

http://www.youtube.com/c/Ng-brasilNl
http://twitter.com/follow_samuel
http://www.facebook.com/nieuwegeneratiebrasil
https://www.linkedin.com/company/stichting-nieuwe-generatie-brasil/
https://www.linkedin.com/company/stichting-nieuwe-generatie-brasil/
http://www.youtube.com/c/Ng-brasilNl
http://twitter.com/follow_samuel
http://www.instagram.com/ngbrasil/
http://www.instagram.com/ngbrasil/
https://www.linkedin.com/company/stichting-nieuwe-generatie-brasil/
https://www.linkedin.com/company/stichting-nieuwe-generatie-brasil/
http://www.facebook.com/nieuwegeneratiebrasil
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Ja,  ik  wil  Stichting  Nieuwe 
Generatie  Brasil  helpen  om 

noodhulp  te  bieden  aan  de 
kansarme bevolking van São João del 

Rei.  Hierbij  machtig  ik  St.  Nieuwe  Generatie 
Brasil om (tot eind 2020) een bedrag van

         € 15,00 per maand (1 voedselpakket)

         € 30,00 per maand (2 voedselpakketten)

         € __________  per maand tot 31-12-2020 

         € __________  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 info@ng-brasil.com

Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs, dan kunt u zich afmelden via email naar secretaris@ng-brasil.com

SEPA Machtigingsformulier
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U kunt ons ook nog steeds via SponsorKliks steunen!
Het is inmiddels zo gewoon geworden: on-line bestellen. En via SponsorKliks kunt u Stichting Nieuwe Generatie 
Brasil 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 ons gratis te sponsoren brengen wij nogmaals het volgende onder uw aandacht.
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 je niet beter dan dat je alleen nog maar via deze 
bestelknoppen bestelt!

Noodhulp in São João del Rei
In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de noodsituatie in São João del Rei en de hulp die we als stichting 
bieden aan de kansarme bevolking. Sinds die tijd is het aantal mensen dat gebruik maakt van onze steun meer 
dan verdubbeld. Hieronder proberen we kort inzichtelijk te maken wat de impact is van de noodhulp.

Op dit moment hebben 1004 mensen zich ingeschreven 
om hulp te krijgen. Deze hulp bieden wij op verschillende 
manieren. Heel fysiek in de vorm van voedselhulp, maar 
ook door een luisterend oor te bieden of te helpen met de 
aanvraag van een nooduitkering. Samuel ontvangt dagelijks 
honderden  berichtjes  met  allerlei  uiteenlopende 
hulpverzoeken.  Tot  nu  toe  hebben  al  40  vrouwen  zich 
gemeld met tekenen van depressie. Verhalen over huiselijk 
geweld, alcohol- en drugsgebruik en poging tot zelfmoord.

Een aantal cijfers over de maand juni: 
• 187  kinderen  ontvingen  hand-outs  om  onderwijs  op 

afstand te kunnen volgen.
• 34 maaltijden dagelijks bij ouderen aan huis bezorgd.
• 8.500 warme maaltijden uitgedeeld aan de poort.

• 13.500 broodjes uit onze bakkerij gedoneerd.
• 2 keer 220 schoonmaak en hygiene kits uitgedeeld
• 80  gezinnen  geholpen  met  het  aanvragen  van  de 

nooduitkering.
We merken dat  mensen van steeds grotere afstand ons 
zoeken  om  hulp  te  vragen  en  deze  week  gaan  we 
waarschijnlijk de beslissing nemen om de inschrijvingen te 
stoppen  omdat  het  teveel  wordt.  In  juni  hadden  we 
onvoldoende financiële middelen om aan alle gezinnen een 
basisvoedselpakket  uit  te  delen,  terwijl  de  vraag daarna 
sterk  is  toegenomen  omdat  de  uitbetaling  van  de 
nooduitkering is uitgesteld, waardoor meer gezinnen in het 
nauw zijn gekomen.

mailto:secretaris@ng-brasil.com
mailto:secretaris@ng-brasil.com
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