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Ieder kind verdient een eerlijke kans!Jaargang: 7 Nummer: 3

HELP ONS AAN EEN AUTO 
 
Al jaren is het onze wens om een 
auto  voor  de  stichting  aan  te 
schaffen. Deze wens had echter 
steeds niet de hoogste prioriteit, 
maar door de groei van de lokale 
donaties die we ontvangen, is de 
behoefte  aan  een  eigen 
vervoersmiddel  alleen  maar 
verder  toegenomen.  We hebben 
zelfs  meegemaakt  dat  we 
donaties  gemist  hebben  omdat 
we  geen  auto  tot  onze 
beschikking hadden om het op te 
halen. We willen geld ophalen om 
een  Pick-up  auto  te  kunnen 
kopen.  Een  Pick-up  is  zeer 
robuust,  kan  enorm  veel 
vervoeren  en  hij  rijdt  ook  nog 
eens met gemak de berg op voor 
de  uitstapjes  die  we  normaal 
gesproken  meerdere  keren  per 
jaar met de leerlingen maken. 
We hebben €23.000,- nodig om 
zo’n  auto  aan  te  kunnen 
schaffen. 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

Al 232 dagen geen school
Voor ons als gezin is er nog steeds weinig veranderd aan de situatie. De pandemie 
hier  in  Brazilië  lijkt  over  zijn  hoogtepunt  heen  te  zijn  en  het  aantal  nieuwe 
besmettingen en doden zijn gestaag aan het dalen, ook hier in São João del Rei. Dit 
betekent dat inmiddels heel veel commerciële activiteiten zijn opgestart en het leven 
voor veel mensen weer een beetje op gang komt. Maar wat voor Nederlanders bijna 
niet voor te stellen is: de scholen zijn nog steeds gesloten en zullen dat voorlopig ook 
nog wel blijven. Eigenlijk dus precies omgekeerd als in Nederland op dit moment. De 
impact voor onze kinderen thuis begint groot te worden. Komt erbij dat Anna deze 
week aan het spelen was en haar voet omgezwikt heeft en daarbij waarschijnlijk een 
scheurtje  in  de  groeischijf  heeft  opgelopen.  Ze  heeft  gips  gekregen  om het  te 
beschermen de komende 6 weken. 
Het blijven spannende en onzekere tijden. In september schreven we over de enorme 
stijging van de voedselprijzen. Toen namen we als voorbeeld een zak rijst die van 12 
naar 17,50 was gestegen. Inmiddels zit de prijs op 25 tot 30 reais per zak. Echt 
ongekend! Dit betekent ook dat het voorzichtige opstarten van de economie voor de 
arme bevolking nog niet veel toevoegt: De prijzen van alle basisproducten zijn enorm 
gestegen. Het dicht blijven van de scholen is ook een gigantisch probleem. Zoals de 
titel van dit bericht aangeeft: Al 232 dagen is er geen school geweest. Voor de arme 
bevolking betekent dit vrijwel geen onderwijs: er wordt van ouders verwacht hun 
kinderen te helpen met de door de overheid ontwikkelde lespakketten, maar veel 
ouders zijn hiertoe helemaal niet in staat omdat ze bv zelf niet kunnen lezen en 
schrijven en het materiaal is bij lange na niet toereikend. Aan de andere kant krijgen 
kinderen op particuliere scholen gewoon hun volledige lesprogramma en hebben ze 
contact met de docenten via online lessen. De ongelijkheid neemt dus schrikbarend 
toe dit jaar en we merken dat veel kinderen dit jaar volledig aan het afhaken zijn. Ze 
hangen  daardoor  veel  op  straat,  waar  de  invloed  van  drugscriminaliteit  flink  is 
toegenomen.  Veel  werk  aan  de  winkel  dus  voor  ons  ontwikkelingscentrum!  We 
hebben  inmiddels  een  aantal  jongeren  naar  een  (betaalde)  stageplek  kunnen 
begeleiden. Hierdoor hangen ze niet meer op straat en hebben ze tastbaar zicht op 
een  betere  toekomst.  Daarnaast  zijn  we  weer  langzaam  de  bijlessen  aan  het 
opstarten, zodat de kinderen de begeleiding ontvangen die ze thuis niet krijgen. Om 
de veiligheid te waarborgen kan dat maar met kleine groepjes, verspreid over de 
week, maar het is een eerste begin om de kinderen weer terug in het ritme te krijgen. 
Het  schooljaar  loopt  hier  bijna  ten  einde,  ten  minste  voor  Noa  en  Davi  is  de 
einddatum op 22 december, waarna de zomervakantie begint. 
De openbare scholen gaan vermoedelijk door (op afstand) tot 
eind januari en hebben dan vakantie in februari. De plannen 
om de scholen open te stellen, worden door de vakbonden 
geblokkeerd.  Vooral  het  ondersteunend  personeel 
(schoonmaak-  en  kantinemedewerkers)  heeft  er  geen 
vertrouwen  in  dat  de  scholen  een  veilige  werkomgeving 
kunnen bieden. De rechter geeft hen voorlopig gelijk, dus we 
wachten af wat de toekomst zal brengen. 
We  willen  iedereen  bedanken  voor  jullie  steun,  gebed  en 
betrokkenheid bij ons gezin.

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

Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
NIEUWSBRIEF 
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Bent u nog op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen?
Kijk dan eens in onze webshop. Hier vindt u leuke cadeauartikelen.

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.

Made by Tooske
Binnenkort  verkopen  wij  ook  mooie 
artikelen van onze vrijwilligster Toos Spilker.

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

Op 9 juli is het vrachtschip met aan boord onze container 
richting São Paulo vertrokken. Uiteindelijk arriveerde de 
container volgens planning op 24 augustus in São João del 
Rei. 

Een overzicht wat we allemaal hebben kunnen doen:

• (Winter)jassen:  Hebben  we  zoveel  mogelijk  verkocht. 
Hier is veel vraag naar en levert veel geld op.

• Kinderkleding: Alle kinderen van ons project hebben een 
setje aan kleding gekregen: broeken, shirts en warme 
trui/vest.  Daarnaast  hebben  ze  allemaal  een  knuffel 
mogen uitzoeken,  iets waar zelfs  de oudere kinderen 
heel blij mee waren.

• Babykleertjes:  gesorteerd  om hulppakketjes  te  maken 
voor onverwachte zwangerschappen. Een aantal hiervan 
zijn al gedoneerd aan families.

• Kleding volwassenen: de medewerkers van de stichting 
hebben  de  mogelijkheid  gehad  om  tegen  een 
vriendelijke prijs goede kleren te kunnen kopen. Zij en 
hun families zijn ontzettend blij hiermee, vooral omdat 
de kleding een andere kwaliteit heeft dan die in Brazilië.

• Sporttenues: We hebben vanuit verschillende sportclubs 
uit  België  en Nederland sporttenues gekregen die  we 
allemaal apart hebben gelegd voor de sportplaats.

• Speelgoed:  Het  merendeel  van  het  speelgoed  dat  we 
hebben  meegenomen  was  educatief  en  dat  gaan  we 
allemaal bij het ontwikkelingscentrum gebruiken. Ander 

speelgoed  wordt  als  cadeau  gebruikt  in  onze 
beloningskast. Ook is er speelgoed gedoneerd aan het 
lokale  kindertehuis/weeshuis  en  aan  peuter/
kleuterscholen.

• Lesmethode: We hebben ook een complete lesmethode 
rekenen  voor  de  basisschool  mee  kunnen  nemen. 
Uiteraard in het Nederlands, maar een groot deel van het 
materiaal is zeer bruikbaar in Brazilië en Laura zal onze 
wiskundelerares hierbij helpen.

• Appartementen:  Dankzij  alle  spullen  vanuit  Nederland 
zoals  gordijnen,  bedden,  beddengoed,  handdoeken, 
servies,  bestek,  pannen  en  andere 
keukenbenodigdheden,  compleet  aanrechtblad  met 
gootsteen…  kunnen  we  de  appartementen  inrichten 
zodra de afwerking klaar is.

Naast bovenstaande is nog ruim voldoende over om het 
winkeltje  bij  de  vakschool,  dat  we  gebruiken  voor  de 
vakopleiding, de komende tijd te blijven bevoorraden.

We hebben met de verkoop van de kleding al veel geld 
opgehaald.  Dit  geld  gaan  we  gebruiken  voor  het 
ontwikkelingscentrum,  de  verbouwing  van  de  nieuwe 
locatie in het centrum en voor de Pick-up. Over de twee 
laatste  projecten  kunt  u  meer  lezen  elders  in  deze 
nieuwsbrief.

Wij willen iedereen nogmaals bedanken voor de met liefde 
gedoneerde spullen!

De container met hulpgoederen is in São João de Rei gearriveerd

http://www.ng-brasil.com/webshop
http://www.ng-brasil.com/webshop
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Tweede Gebouw
Het gaat dan eindelijk gebeuren! Ons deelproject 4 –Tweede Gebouw – is nu echt nodig geworden. Vanaf het prille 
begin was er al visie voor een tweede gebouw. Hierin komen meerdere lokalen ter 
ondersteuning van het ontwikkelingscentrum en met name de vakschool. 
We  gaan  even  terug  in  de  tijd:  In  de  oorspronkelijke 
plannen en tekeningen van Samuel en Laura was er naast 
de vakschool (deelproject 2) en de sport- en speelplaats, 
ook een tweede gebouw opgenomen,  met  meer  ruimte 
voor  leslokalen  voor  bijles-  en  huiswerkbegeleiding.  In 
samenwerking met de Wilde Ganzen is in eerste instantie 
besloten om de vakschool te bouwen omdat jongeren een 
doelgroep  zijn  die  vaak  buiten  de  boot  vallen  bij 
ontwikkelingsprojecten. 
Om jongeren structureel op weg te helpen, is er echter 
vaak al op veel jongere leeftijd interventie nodig omdat ze 
anders nog maar moeilijk te bereiken zijn. 
Momenteel worden in het hoofdgebouw (deelproject 2) de 
meeste  activiteiten  uitgevoerd.  Maar  naast  dat  gebouw 
werd er al langere tijd in de langzaam vervallen houten 
schuurtjes ook activiteiten uitgevoerd. Zoals de (concept/
proef) opleidingen tot fietsenmakers en houtbewerkers. Dit 
zijn activiteiten die leiden naar nieuwe vakopleidingen waar 
daadwerkelijk behoefte aan is. De focus van dit deelproject 
ligt  bij  het  realiseren van geschikte “lesruimten” om de 
kinderen  van  een  betere  leeromgeving  te  voorzien.  We 

gaan met het realiseren van 
dit  deelproject  aan  deze 
groeiende  behoefte 
invulling geven.
We  willen  dit  deelproject  modulair  opzetten.  Zodat  de 
bouw  in  fases  wordt  uitgevoerd.  In  de  pas  met  de 
fondswerving en de groeiende behoefte aan lokalen. Dat 
vereist  een  andere  aanpak  en  een  flexibele  houding. 
Misschien  ook  een  lagere  adem –  om alles  te  kunnen 
realiseren.  We  beginnen  met  een  fundament  en  enkele 
lokalen en basis voorzieningen. Zodra daar de benodigde 
extra  ondersteuning  voor  binnen  is,  worden  daarna 
gefaseerd andere lokalen aan- en opgebouwd. Zo zullen 
alle  lokalen  zodra  gereed  direct  in  gebruik  genomen 
kunnen worden. 
Het officiële startschot voor dit deelproject zullen we pas 
begin 2021 geven. Door het nu al bekend te maken, hopen 
we dat u alvast met ons gaat meedenken en hiervoor gaat 
bidden. Wij kunnen niets zonder uw hulp en de genade van 
onze God. Doet u met ons mee?
Met zegenrijke groet, Willem Veldhoven

Een  tijd  voor  goede  doelen  en  maatschappelijke 
organisaties om hun werk en doelen onder de aandacht te 
brengen  bij  zoveel  mogelijk  mensen.  #GivingTuesday 
markeert het begin van een traditionele periode die in het 
teken  staat  van  geven.  Het  seizoen  om  te  geven  aan 
mensen en maatschappelijke organisaties die hulp hard 
nodig hebben.
Stichting  Nieuwe  Generatie  Brasil  zal  evenals  in  2019 
meedoen  met  dit  initiatief.  We  willen  onze 
naamsbekendheid vergroten en ons mooie project onder 
de  aandacht  van  nog  meer  mensen  brengen.  Dit  jaar 
hebben we ook een concreet doel.
Dit jaar is ons doel om geld op te halen om een Pick-up 
auto te kunnen kopen voor het ontwikkelingscomplex. Een 
Pick-up is zeer robuust, kan enorm veel vervoeren, rijdt 
op diesel waardoor lange afstanden (Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte) ook betaalbaarder zijn en hij rijdt 
ook nog eens met gemak de berg op voor de uitstapjes 
die we normaal gesproken meerdere keren per jaar met de 
leerlingen maken. Het benodigde bedrag voor de aanschaf 
van de Pick-up bedraagt EUR 23.000.

U  kunt  op  meerdere  manieren  bijdragen  aan  het 
benodigde bedrag voor de auto:
-  Een  aankoop  van  één  of  meerdere 
onderdelen  te  doen  in  onze  webshop 
(www.ng-brasil.com/webshop)
- Door gebruik te maken van Tikkie.
- Overschrijving naar bankrekeningnummer 

NL03 ABNA 0545 4225 82 o.v.v. “bijdrage Pick-up”
U  kunt  ons  ook  helpen  door  de  berichten,  die  wij  de 
komende periode zullen plaatsen op onze Instagram en 
Facebook  pagina,  YouTube-kanaal  en  het  LinkedIn  en 
Twitter account van Samuel, te ‘liken’ en de berichten via 
uw eigen sociale media-account (door) te plaatsen. Maak 
daarbij  gebruik  van  de  hashtags:  #GivingTuesday, 
#Watdoejij en #NGBrasil
Doet u mee? Immers…… Ieder kind verdient een eerlijke 
kans!Mocht  u  vragen  hebben,  dan  kunt  u  contact 
opnemen  met  Arja  Hilberdink  via  06-22451866  of 
arja.hilberdink@ng-brasil.com.

#GivingTuesday 2020 – Doneer voor een nieuwe auto!
#GivingTuesday is de wereldwijde actiedag om goed te doen. We vieren #GivingTuesday op de eerste dinsdag na 
Black Friday en Cyber Monday. Dit jaar is dat op 1 december 2020. 

http://www.ng-brasil.com/webshop
mailto:arja.hilberdink@ng-brasil.com
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U kunt ons ook nog steeds via SponsorKliks steunen!
Velen van u zullen de cadeaus voor de feestdagen on-line gaan kopen. Maak hierbij dan gebruik van SponsorKliks. 
Als u uw inkopen via SponsorKliks doet, kunt u Stichting Nieuwe Generatie Brasil steunen zonder dat 
het u geld kost.
Wat moet u doen om Stichting Nieuwe Generatie Brasil gratis te steunen?
Wilt u ons steunen ga dan voor uw online bestellingen naar https://www.sponsorkliks.com/ en kies 
voor Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Vervolgens kunt u uw aankopen doen bij de webshop van uw 
favoriete  winkel.  Van  elke  euro  die  u  besteedt,  ontvangt  Stichting  Nieuwe  Generatie  Brasil  een 
percentage van uw aankoopbedrag (zonder dat het u geld kost.)

Noodhulp in São João del Rei
Sinds maart helpt Associação Nova Geração Brasil vele kansarme gezinnen die getroffen zijn door de pandemie
Op dit moment hebben 1.349 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. De tussenstand van de 
pandemie  voor  de  mensen  die  wij  ondersteunen  is:  0 
coronadoden,  5  pogingen  tot  zelfmoord,  3  overleden 
jongeren door drugsgerelateerd geweld, geen afspraak bij 
een psycholoog meer te krijgen door de enorme stijging 
van mensen in geestelijke nood. Het zijn heftige tijden. 
Wat hebben wij gedaan tot eind oktober:
• 389  kinderen  ontvingen  hand-outs  om  onderwijs  op 

afstand te kunnen volgen. 31.254 A4-tjes geprint;
• 4.792 maaltijden bij ouderen aan huis bezorgd;
• 69.980 warme maaltijden uitgedeeld aan de poort;
• 87.200 broodjes uit onze bakkerij gedoneerd;
• 3.175 schoonmaak en hygiene kits uitgedeeld;

• 2.275 voedselpakketten uitgedeeld;
• 4.850 mondkapjes uitgedeeld;
• 13.325 stuks fruit uitgedeeld 
Deze  cijfers  liegen  er  niet  om.  Door  de  hulp  van  vele 
mensen uit Nederland, België en Brazilië hebben we een 
enorme impact in verschillende wijken van São João del Rei. 
Inmiddels hebben we 19 mensen in dienst om dit allemaal 
mogelijk te maken waarvan 6 betaalde stageplekken voor 
jongeren van ons project. Vooral dat laatste zijn we erg 
trots op.
Ondertussen  zijn  we  gestopt  met  nieuwe  inschrijvingen 
omdat  we  het  simpelweg  niet  meer  aankunnen.  We 
proberen  dit  vol  te  houden  tot  eind  van  het  jaar  en 
ondertussen  langzaam  weer  op  te  starten  met  onze 
belangrijke doelgroep: kinderen van 6 - 18 jaar. Het zal 
een  hele  opgave  zijn  om die  weer  allemaal  te  kunnen 
bereiken.

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

mailto:secretaris@ng-brasil.com
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