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1. Voorwoord
Tijdens het aanpassen van het Meerjarenplan van de stichting Nieuwe Generatie Brasil,
zitten we nog midden in de gevolgen van de Covid19 (Corona) Pandemie. Deze wereldwijde
epidemie heeft een verlammende werking op ieders dagelijks leven. We zijn dankbaar dat we
als stichting met onze activiteiten in Brazilië direct in maart 2020 konden overgaan op het
verlenen van noodhulp aan de allerarmsten aangezien we met de hulp aan hun kinderen al
zicht hadden op deze doelgroep. We konden daardoor, met uw hulp, deze mensen helpen in
leven te blijven door hen te voorzien van voedsel. Dat vergde veel aanpassingen en
improvisatie maar, God zij dank, is dat heel goed gelukt. Het betekende wel dat de reguliere
activiteiten voor/met de kansarme kinderen tijdelijk stilgelegd werden en ook allerlei andere
– op de toekomstgerichte – activiteiten werden bevroren. We hopen en bidden dat we tegen
het einde van 2020 de noodhulp voldoende hebben kunnen afbouwen om de toekomst voor
de kansarme kinderen weer de aandacht te kunnen geven die zij verdient. Concreet betekent
dit dat we de doelstellingen van het vorige meerjarenplan (2020-2025) grotendeels één jaar
voor ons uit hebben geschoven.
Daarnaast konden een aantal kinderen van de vakschool ervaring opdoen door stage te
lopen in een Cafè, in het centrum van São João del Rei. In het afgelopen jaar is door het
bestuur besloten om deze stageplaats ook voor de toekomst veilig te stellen. Het Cafè is nu
overgenomen door de stichting als een dependance van de vakschool. Dit gaf aanleiding tot
heroverweging en loslaten van het nastreven van een tweede locatie binnen dezelfde stad.
Dit zijn de voornaamste wijzigingen die u in het huidige/nieuwe meerjarenplan aantreft. Wij
wensen u veel leesplezier.

2. 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 in São João
del Rei, 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. Het jaar 2020 heeft voornamelijk in het teken gestaan van
het geven van hulp aan de allerarmsten in de wijk in de vorm van dagelijks twee maaltijden,
verstrekken Van informatie, voedselpakketten, fruit- en hygiënekits en educatiemateriaal
voor de kinderen.
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
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jaarplan en een meerjarenplan. Het huidige meerjarenplan (2021-2026) is een update van
de vorige versie (2020-2025).
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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3. 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.

3.1 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.

3.2 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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3.3 Zeven Pijlers
Vanaf 2020 hebben we de formulering van onze focus verlegd van 6 pijlers naar 7:

Begeleiding Kind en Gezin:
De activiteiten die deze “gezinsmonitoring” omvatten, hebben betrekking op de controle op
de aanwezigheid en begeleiding van de ouders en de overige gezinsleden van de studenten
met het doel om hen te ondersteunen, hun kennis te bevorderen en de banden tussen hen
en het ontwikkelingscentrum te versterken. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in:
1.
2.
3.
4.
5.

Fysieke ondersteuning;
Sociale, psychologische en spirituele ondersteuning;
Hoorcolleges voor ouders;
Medische zorg;
Vaccinatie.

Persoonlijke Vorming:
De activiteiten die “Persoonlijk Vorming” omvatten, hebben betrekking op kennis over eigen
verantwoordelijkheid, normen, waarden, discipline en kennis over het omgaan met
financiën. Daarnaast ook gerelateerde kennis: zorg gericht op zichzelf, de ander en de
omgeving waarin ze leven. Deze vaardigheden en vooral de sociale vaardigheden zijn cruciaal
voor kinderen om onafhankelijke en verantwoordelijke volwassenen te worden. De
activiteiten zijn onderverdeeld in:
1.
2.
3.
4.

Burgerschap;
Mentorschap;
Verbondenheid (met God);
Voorlichtingen (Preventie van het gebruik van drugs, Geneeskunde, Verpleegkunde,
Waterschap, Tandarts, Politici).
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Gezonde Voeding:
De activiteiten die “Gezonde Voeding” omvatten, hebben betrekking op het aanleren van
gezonde eetgewoonten, het aanbrengen van kennis en vaardigheden benodigd voor het
kunnen opzetten en onderhouden van een ecologisch verantwoorde moestuin waar zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met het milieu en dierenwelzijn en het bevorderen van de
bewustwording over “respect voor het milieu en duurzaamheid”.
Wij geloven dat naast het bestrijden en voorkomen van ziekten gezonde voeding één van de
belangrijkste factoren is die invloed heeft op een goede groei en ontwikkeling, waardoor de
kwaliteit van leven verbetert. Daarom krijgen alle kinderen en jongeren die worden
bijgestaan door NG-Brasil dagelijks een gezonde en voedzame maaltijd. Bovendien biedt
deze stichting een educatieve en veilige leeromgeving. Het is belangrijk op te merken dat
voeding als een educatieve activiteit wordt beschouwd, waarbij zowel kinderen als
adolescenten toegang hebben tot informatie en kennis met betrekking tot gezonde
eetgewoonten en gezondheid.
De activiteiten zijn onderverdeeld in:
1. Gezond eten;
2. Moestuin.
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Onderwijsondersteuning:
De activiteiten die “Onderwijsondersteuning” omvatten, houden verband met de
pedagogische ondersteuning en begeleiding bij de huiswerktaken en overig schoolwerk,
waarbij het leerproces wordt ondersteund bij vakken die deel uitmaken van het reguliere
schoolcurriculum, waaronder informatica. Daarnaast worden studenten ondersteund in
hun voorbereidingen op de toelatingsexamen tot het Hogere Onderwijs waaronder het
verbeteren van hun leesvaardigheid. De activiteiten zijn onderverdeeld in:
1.
2.
3.
4.
5.

Huiswerkbegeleiding;
Voorbereiding op toelatingsexamen Hogere Onderwijs;
Engels;
Informatica;
Lezen.

Vakopleidingen:
De activiteiten die deel uitmaken van de Vakopleidingen hebben tot doel om de benodigde
kennis en vaardigheden voor een beroep of bedrijf over te brengen. We richten ons op een
vergelijkbaar niveau als in Nederland het MBO niveau 2/3, de basis beroeps- en
vakopleidingen. Het bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden (niveau 2)
zelfstandig (niveau 3) uit te voeren. Het gaat om beroepen als (zelfstandige) bakker, kok en
eerste monteur. De huidige activiteiten zijn onderverdeeld in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bakkerij;
Koken;
Monteur;
Balieservice (winkel);
Ondernemerschap;
Houtbewerking.

Sport & 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 en
zelfverdedigingslessen als Jiu Jitsu en Karate lessen aan voor bewoners uit de buurt.
De activiteiten die de sport- en vrijetijdsworkshops omvatten, zijn gericht op het ontwikkelen
van een goede lichamelijke conditie, motoriek, discipline en het stimuleren van
sportbeoefening. De activiteiten zijn onderverdeeld in:
1. Sport;
2. Spelactiviteiten.
Creatieve Expressie:
De activiteiten die Creatieve Expressie omvatten, maken de ontwikkeling van creativiteit,
(fijne) motorische coördinatie, handvaardigheid, verbeeldingskracht, concentratie en
motorische vaardigheden mogelijk. Daarnaast het bieden van activiteiten die de leerlingen in
de gelegenheid stellen zichzelf te uiten en het gebruik van taal en muziek te ontwikkelen. De
activiteiten zijn onderverdeeld in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educatieve communicatie;
Radio;
Keramiek;
Schilderen en borduren;
Handenarbeid;
Muziek.
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3.4 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.

3.5 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 3.4.a genoemde oplossing.
Voor de uitvoering van activiteiten/processen in Nederland is er een onderverdeling te
maken in: Bestuur, Ambassadeurs en Vrijwilligers.

4. 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 en het Willem van Oranje
College (Willem goes Brasil).
Daarnaast wordt ondersteuning gezocht bij en gekregen van 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
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•

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
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.

5. Organisatorische ontwikkeling van de
stichting
5.1 Algemeen
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.
Na enkele jaren in fase 1 (Groei door creativiteit) bevindt de stichting zich momenteel in
fase 2 (Groei door Directie) volgens het Groeimodel van Greiner. In de komende jaren wordt
ernaar gestreefd dat de structuur verder kan worden aangepast zodat we fase 3 (Groei door
Delegatie) bereiken. Het bestuur wil deze overgang gecontroleerd laten plaatsvinden.
Daartoe zal een groeiconcept ontwikkeld worden en delegatie van taken worden voorbereid.

5.2 Bestuur
Volgens de statuten van de stichting bestaat het Bestuur uit een door het bestuur vast te
stellen aantal van ten minste drie bestuurders. Het bestuur bestaat op dit moment uit
4 personen. Deze zijn verantwoordelijk voor de hoofdactiviteiten van een bestuur. Deze
taken zijn per 1 januari 2019 als volgt verdeeld:
Functie

Vervuld door

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Samuel van de Raa
Mariëlle van Mierlo
Arja Hilberdink
Willem Veldhoven
Vacature
Vacature

In bestuur
sinds
14-08-2013
01-06-2017
14-08-2013
19-05-2016

Functiegebied/
Hoofdactiviteit
Beleid en Voorzitterschap
Secretariaat
Financiële administratie
Relatiebeheer
Marketing
Nog te bepalen

De komende jaren willen we het bestuur uit breiden naar zes personen waarbij minimaal de
helft uit personen bestaat met een actieve kerkelijke achtergrond.
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5.3 Organisatie
Sinds de oprichting van de stichting wordt een belangrijk deel van de werkzaamheden voor
de stichting gedaan door de bestuursleden. Hierbij worden zij “op afroep” bijgestaan door
een aantal vrijwilligers. Voor de administratie (financieel, donateurs, Fund-a-Kid,
relatiebestand, etc.) wordt gebruik gemaakt van Excel-toepassingen.
Als organisatie zijn we de afgelopen jaren fors gegroeid en we hebben de wens om nog verder
te groeien. Daarom willen we op organisatorisch gebied de komende jaren een aantal
stappen zetten om deze groei te ondersteunen. Dit gaat vooral om mensen en middelen (en
structuur).
Mensen
Op een drietal gebieden willen wij personen aantrekken die op vrijwillige basis of tegen
geringe betaling (vrijwilligersvergoeding) een aantal werkzaamheden uitvoeren:
- Marketing
- Fondsenwerving
- Communicatie tussen Sponsor en kind
Marketing:
Doel is om de naamsbekendheid uit te breiden via Sociale Media en misschien zelfs Radio en
TV. Sociale Media is het medium om meer bekendheid te krijgen, maar vraagt wel om
dagelijkse aandacht en acties. Het gaat dan om het schrijven van berichten, om het
dagelijks plaatsen van berichten en om opvolging van reacties n.a.v. de geplaatste berichten.
Deze functie heeft op dit moment de hoogste prioriteit en vinden we zo belangrijk voor onze
stichting dat we hiervoor, bij uitzondering, een kleine vergoeding willen geven.
Fondsenwerving:
Het overgrote deel van de donaties ontvangen we op dit moment uit het netwerk van Samuel
van de Raa. Om echter de geplande groei te realiseren zullen we ook buiten ons warme
netwerk fondsen moeten werven. Dit is een arbeidsintensieve klus. Wij zoeken een
vrijwilliger die jaarlijks een aantal stichtingen gaat aanschrijven om de extra benodigde
fondsen te werven.
Communicatie tussen Sponsor en Kind:
Tot heden wordt de communicatie tussen sponsor en kind met name geregeld door Samuel
van de Raa. Ook hier geldt dat de groei die ons voor ogen staat om voor deze activiteit een
vrijwilliger te vinden, die als spil tussen het kind en de sponsor fungeert.
Middelen
Zoals hiervoor beschreven maken we voor onze administratie gebruik van Excel. Op dit
moment is dat voldoende. Eigenlijk loopt het best goed en worden er weinig of geen fouten
gemaakt. Duidelijk is wel dat, bij het groter worden van de organisatie, er meer behoefte zal
gaan ontstaan aan een geautomatiseerd administratiepakket. Onze huidige planning is om
dat in 2023 te gaan implementeren.
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6. Visie voor de komende jaren: 2021-2026
6.1 Algemeen
Het projecteren van een meerjarenplan blijft 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 en de daaraan gerelateerde sponsoractiviteiten. Met de
ervaringen uit de eerste jaren van het ontwikkelingscentrum werd vastgesteld dat de vorige
visie (2020-2025) moest worden bijgesteld. Aanleiding is onder andere dat er in het centrum
van São João del Rei een dependance van het ontwikkelingscentrum is gevestigd, om de
vakopleidingen van een stabiele en gecontroleerde stageplek te voorzien. Daarmee is ook de
stap naar een tweede locatie in een andere wijk van (of nabij) São João del Rei verlaten. Ter
versterking van het “vakschool” deel van het ontwikkelingscentrum zal het plan voor een
tweede gebouw nieuw leven worden ingeblazen. Ook wordt met het tweede gebouw extra
ruimte gecreëerd voor de jongere kinderen vanaf 4 jaar in het ontwikkelingscentrum. Dit
gebouw zal modulair opgebouwd worden, in de pas met de behoefte en de beschikbare
fondsen. Het succesvol voltooien van het volledige eerste project zal de positieve uitstraling
versterken. Met name in Brazilië, maar ook zal het een positieve uitstraling hebben 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 het concept
van het ontwikkelingscentrum toe te passen 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 op enige afstand van São João del Rei (Bijvoorbeeld in Belo
Horizonte) worden opgezet. 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 kunnen zijn om op de
uitvoering toe te zien en beide projecten/locaties tegelijkertijd vanuit São João del
Rei kunnen aansturen.
Vervolgens zal een derde locatie op grotere afstand van São João del Rei (bijvoorbeeld
in/nabij Rio de Janeiro) worden opgezet.
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6.2 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.

De volgende doelstellingen per jaar zijn door het bestuur geformuleerd:
2021 – Locatie 1 operationeel en oriëntatie op een volgende locatie
• De drie doelstellingen voor het werk worden gehaald:
o Veilige speel en sport plek
o Voorlichting en discipline
o Vakschool (met dependance voor stageplekken)
• Op de eerste locatie wordt aangevangen met deelproject 4 – een tweede gebouw
met klaslokalen – voor het creëren van een betere en veilige leeromgeving. Dit
deelproject zal modulair worden uitgevoerd.
• Op basis van het succes op deze 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 na onderzoek van de statistieken en in overleg met de lokale overheden
een volgende locatie – verder weg van São João del Rei (mogelijk in Belo
Horizonte) – gezocht en gekozen.
2022 – Voorbereiden volgende locatie
• Bestendigen en uitbreiden activiteiten (en succes) op de eerste locatie;
• Stapsgewijs tweede gebouw op deze locatie realiseren;
• Opstarten van de benodigde voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld (ver)bouwprojecten, op een volgende (tweede) locatie buiten São João del Rei.
2023 – Bouw en aanvang activiteiten op locatie 2
• Stapsgewijs tweede gebouw op locatie 1 realiseren;
• 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.
2024 – Aanvang activiteiten op locatie 2
• Op de tweede locatie 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);
• Er wordt in overleg met de lokale overheid gestart met de zoektocht naar een
derde locatie (bijvoorbeeld in de omgeving van Rio de Janeiro).
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2025 – Locatie 2 succes Start werkzaamheden op locatie 3
• Op de tweede locatie worden de drie doelstellingen voor het werk gehaald:
o Veilige speel en sport plek
o Voorlichting en discipline
o Vakschool (met dependance voor stageplekken)
• Er wordt in overleg met de lokale overheid een keuze gemaakt voor een derde
locatie.
• Op basis van de evaluatie van de tweede locatie zullen de benodigde
(ver)bouwprojecten voor een derde locatie worden voorbereid en zo mogelijk
aangevangen.
2026 – Aanvang activiteiten op locatie 3
• Op de derde locatie wordt de daadwerkelijke (ver)bouw van de benodigde
infrastructuur verder uitgevoerd en afgerond;
• Voor de derde locatie start de selectie van de te ondersteunen (kansarme)
kinderen.
• Na voldoende afronding van de (ver)bouwactiviteiten vangen op de derde locatie
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).

7. 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.

•

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting wordt gebruik gemaakt van de trends
van de afgelopen jaren. 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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8. Begroting per jaar
Jaar
2021
- uitbreiding Tejuco

Projecten

Beh. Woning (appartementen)
Sport- en speelplaats
Minibus
Tweede gebouw

Eenmalig

Structureel
(jaarlijks)*
54.000

10.000
23.000
31.000
80.000
pm

- oriëntatie locatie 2
(NB. bij het jaarplan 2021 zullen
de projecten incl. kosten definitief
vastgesteld worden.)
2022
- uitbreiding Tejuco

Tweede gebouw

40.000

- voorbereiden bouwlocatie 2

Voorbereidingskosten

10.000

2023
- uitbreiding Tejuco

Tweede gebouw

40.000

- bouw locatie 2

72.000

82.500

Voorbereiding en omheining
Gebouw
Sport- en speelplaats
Inrichting

pm

- oriëntatie locatie 3
2024
- uitbreiding Tejuco

25.000
220.000
20.000
50.000

118.800
Tweede gebouw

40.000

Beheerderswoning
Sport- en speelplaats
Inrichting
Pick-up

10.000
30.000
10.000
25.000

Beheerderswoning
Sport- en speelplaats
Zonnepanelen
Minibus

35.000
30.000
30.000
35.000

- voorbereiden bouwlocatie 3

Voorbereidingskosten

10.000

- bouw locatie 3

Voorbereiding en omheining
Gebouw
Sport- en speelplaats
Inrichting

- start kinderen locatie 2

2025
- afronden locatie 2
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2026
- afronden locatie 2

187.800
Diversen
62.000

- start kinderen locatie 3

Diversen
75.000

* 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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