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Familie van de Raa update
De  kinderen  genieten  op  dit 
moment  van  hun  laatste  week 
vakantie,  voordat  op  8  februari 
ze  weer  met  school  gaan 
beginnen.  Nog  steeds  met 
onderwijs op afstand zonder dat 
er een datum bekend is waarop 
de  scholen  weer  open  mogen. 
Anna gaat dit jaar naar de 1e klas 
(groep 3) en gaat dus leren lezen 
en  schrijven.  Joelle  gaat  alweer 
naar de 4e klas (groep 6) en Davi 
en Noa naar de 7e en 8e klas (1e 
en  2e  klas  middelbare  school). 
Een  hele  uitdaging  dus  met  4 
kinderen die allemaal online les 
gaan volgen.  
Helaas gaat het hier in 
Brazilië  nog  steeds 
niet de goede kant op 
met de pandemie. Ook 
hier in São João del Rei 
en  omgeving  zijn  de 
ziekenhuizen  overvol. 
Voorlopig  zal  de 
situatie  niet  zo  snel 
veranderen  en  zullen 
we vooral thuis blijven.

 

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

Nieuw jaar, nieuwe kansen
Eerlijk gezegd voelt het dit jaar allemaal toch wel anders. Deze keer gaan we de 
opening van de nieuwsbrief niet gebruiken om iedereen te informeren over hoe het 
met ons gaat, maar wil ik het moment gebruiken om te delen hoe ik met deze 
situatie omga waar we allemaal doorheen gaan.
Onze koning gebruikte een tijdje geleden de bijbel als referentie voor zijn toespraak, 
dus ik dacht: dan mag ik het ook. Afgelopen periode heb ik veel stil gestaan bij: 
OPENBARING 2:5a “Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven 
dat u nu leidt en doe weer als vroeger.” 
Misschien is gevallen in deze zin niet helemaal wat ik wil zeggen maar het komt wel 
redelijk in de buurt. Laura en ik gebruiken de periode van corona om te kijken of wat 
wij voor ogen hadden met stichting Nieuwe Generatie Brasil nog steeds voldoet aan 
onze verwachtingen. Daarnaast kijken we ook of we nog steeds aan het doen zijn 
wat  wij  als  missie  hadden  in  ons  leven.  Ik  persoonlijk  heb  hier  heel  erg  mee 
geworsteld.  Hierdoor  hebben  we  best  wel  een  aantal  dingen  veranderd  bij  de 
stichting en ook in ons persoonlijke leven. 
Wat  een  rare  tijd  leven  we  toch  in:  afstand  van  elkaar,  maskers  gebruiken, 

avondklok, niet mogen reizen, werk wat onder druk staat,  niets te doen 
hebben of juist ontzettend druk zijn afhankelijk van welke markt je zit, 
kinderen die dag en nacht thuis zijn en in sommige gevallen niet eens naar 
school kunnen, etc… Wie had ooit gedacht dat we zo 2021 in zouden gaan? 
Ik wil je vragen stil te staan bij waar je nu staat in je leven en wat je gevoel 
daarover is. Misschien is er door de huidige situatie veel druk op je relatie 
(met je partner en/of je kinderen) komen te staan doordat je dag en nacht 
op elkaars lip zit. Hier in Brazilië zien we om ons heen heel veel spanningen 
binnen relaties en gezinnen en bij jullie zal het vast niet anders zijn. Ook op 
je werk kan het totaal anders zijn dan normaal, waardoor je je misschien 

gaat  afvragen of  je  nog wel  op de  juiste  plek  zit.  Het  Bijbelvers  dat  ik 
aanhaalde gaat over teruggaan naar je eerste liefde, naar het moment waarop de 
relatie nog goed was of toen je met veel plezier naar je werk ging. Bedenk waarom 
het toen wel goed ging en wat je wensen en verwachtingen waren en probeer vanaf 
dat punt de draad weer op te pakken. 
Op momenten als deze waarin angst, stress en onzekerheid de overhand dreigen te 
hebben in onze gevoelens, is het zo makkelijk om geen hoop meer te hebben dat 
het ooit nog beter wordt.
Het is eigenlijk best wel bijzonder wat er nu allemaal gebeurt in Nederland waarin 
zelfs geweld wordt gebruikt om je mening te delen of juist om je onbegrip te laten 
zien. Ongekend voor Nederlandse begrippen. Momenten waarop wij niet snappen 
waar de wereld naartoe gaat. Ik wil je aanmoedigen om deze tijd te gebruiken om te 
reflecteren en stil te staan bij hoe je leven werkelijk gaat, waar je staat op dit 
moment en waar je naar toe wilt. Als je denkt dat dingen anders moeten dan is mijn 
tip kijk eens naar het moment waarop het heel goed ging. Ga terug naar dat moment 
en herpak je vanuit dat punt. Ik wens je veel wijsheid en zegeningen toe in alles wat 
er gaande is. Dat hoop, zelfvertrouwen en moed de overhand mag hebben.

Samuel van de Raa

Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
NIEUWSBRIEF
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Made by Tooske: Een nieuwe afdeling in onze webshop
Bent u op zoek naar een wollen muts, een lekkere warme sjaal of babykleding? Kijk dan eens in onze webshop.

Sinds december heeft onze vrijwilligster Toos Spilkers haar 
winkeltje geopend op onze website.

Toos houdt ontzettend van handwerken. De artikelen die 
ze maakt biedt ze via onze webshop te koop aan. Leuke 
artikelen voor uzelf of om cadeau te geven. 

De  opbrengsten  doneert  zij  aan  Stichting  Nieuwe 
Generatie Brasil. En draagt op deze manier haar steentje 
bij om de kinderen in Brazilië een kans te geven op een 
betere  toekomst.  Dus  koop  iets  moois  van  Made  by 
Tooske en steun de kinderen in Brazilië!

Terwijl  het  ontwikkelingscentrum  haar  deuren  moest 
sluiten  voor  alle  reguliere  activiteiten  en  omschakelde 
naar  het  geven  van  noodhulp,  groeide  bij  Samuel  en 
Laura de bezorgdheid over het welzijn van de kinderen 
van  de  vakschool.  Met  name  de  jongeren  die  al  met 
moeite te motiveren waren voor school, zagen met het 
sluiten  van  de  scholen  des  te  meer  redenen  om het 
onderwijs  helemaal  de  rug  toe  te  keren.  Er  was  toch 
niemand om hen achter  de  broek  aan  te  zitten.  Veel 
jongeren hingen daardoor de hele dag op straat rond en 
sommigen zagen we al snel omgaan met de verkeerde 
personen, waarvan we weten dat ze al in het drugsmilieu 
actief zijn. 

Gelukkig zijn er ook velen die meer karakter hebben om 
hier  weerstand  tegen  te  bieden,  maar  hoe  langer  de 
periode  zonder  school  duurt,  hoe  minder  perspectief 
deze  jongeren  hebben  en  hoe  groter  de  verleidingen 
worden om de verkeerde kant op te gaan. Zeker als je 
thuis helemaal niets hebt. Voordat de pandemie toesloeg, 
was  de  wens  er  al  om  betaalde  stageplekken  voor 
jongeren  te  creëeren,  zowel  bij  de  stichting  als  bij 
bedrijven in de stad. Deze plekken zijn bedoeld voor de 
jongeren die zich positief onderscheiden: door de juiste 
instelling te tonen en goed mee te doen. Hiermee willen 
we ook voor de jongere kinderen positieve voorbeelden 
laten zien: Als je goed je best doet, maak je later ook 
kans op een betaalde stageplek. Dat is al veel tastbaarder 

dan ‘als  je  goed je best  doet op school,  kun je gaan 
studeren en een goede baan krijgen’ - iets wat voor velen 
simpelweg niet haalbaar is. In juli  begonnen de eerste 
leerlingen  aan  hun  betaalde  stageplek:  Luiz  bij  een 
informatica  winkel  en  Laisa  bij  de  bakkerij  van  de 
stichting.  Mede dankzij  de  enorme groei  in  publiciteit 
door  onze  noodhulp  actie  vanwege  de  coronacrisis, 
kwamen  er  steeds  meer  bedrijven  die  de  stichting 
ondersteunden en een aantal van hen hadden ook een 
stageplek  beschikbaar.  In  totaal  hebben  we  op  dit 
moment 9 leerlingen naar een betaalde stageplek kunnen 
begeleiden, waarvan 5 leerlingen binnen de stichting en 4 
bij andere bedrijven. 

Bijzonder  om te  benoemen  is  de  stageplek  van  Vitor 
Hugo  bij  een  timmerman.  Deze  timmerman  geeft  als 
vrijwilliger  twee  dagen  les  aan  de  leerlingen  van  de 
stichting.  Een  veelbelovende  nieuwe  vakopleiding, 
waarvoor we dit jaar de werkplaats af hopen te bouwen. 
Een praktijkopleiding op het gebied van houtbewerking 
en meubelmaker biedt grote kansen, omdat de regio van 
São  João  del  Rei  landelijk  bekend  staat  om  de  vele 
producenten van rustieke houten meubelen.

De andere bijzondere stageplek is die van Luiz die vanaf 
het begin zo succesvol was, dat hij inmiddels een vast 
contract  heeft  gekregen.  Een  belangrijke  stap  op  weg 
naar een betere toekomst.

NGBrasil begeleidt 9 jongeren naar een betaalde stageplek

Luana in de bakkerij van 
de stichting

Vitor Hugo als stagiair  
bij een timmerman

Rayane in de verkoop 
van de bakkerij

Luiz bij New Kids Informatica
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Nieuw Bestuurslid: Diederick van Tellingen
We zijn verheugd om te melden dat het bestuur van stichting Nieuwe Generatie Brasil afgelopen december 
versterkt is met een nieuw bestuurslid. Even voorstellen:

Ik ben Diederick van Tellingen, 
28  jaar,  User  Experience 
Designer  van  beroep  en 
gefascineerd door  usability  en 
human computer interaction.

Al  vanaf  de  geboorte  van 
Stichting  Nieuwe  Generatie 
Brasil  in  2013  heb  ik  Samuel 
middels  video’s,  visuals  en 
adviezen  ondersteund  in  zijn 
reis  naar  de  opbouw  van  de 
stichting.

De  indrukwekkende  professionele  aanpak  en 
standvastigheid van Samuel en Laura zijn nog altijd van 
ongekende klasse en de stichting heeft inmiddels in zijn 
omgeving in Brazilië ontzettend veel positieve impact.

In  december  2020  is  mij  gevraagd  toe  te  treden  als 
bestuurslid en zodoende mag ik dus onderdeel zijn ván de 
stichting en het mooie werk.

Al enkele jaren houd ik mij bezig met het verbeteren van 
de  online  prestatie  van  bedrijven  door  als  ontwerper 
websitebezoekers  minder  drempels  te  laten  ervaren  en 
tegelijkertijd op de juiste manier te overtuigen, waarmee 
de online conversie van deze bedrijven verbetert.
Dit  doe  ik  bij  online  marketingbureau  Booming  in 
Amsterdam voor zowel profit als non-profit bedrijven.
Daarnaast  geef  ik  bij  opleidingsinstituut  Competence 
Factory trainingen in Persuasive design, Usability Testing 
en Wireframing.
Ik hoop met mijn expertise de Stichting Nieuwe Generatie 
Brasil online beter op de kaart te zetten.

Met de eindejaar inzamelings-
actie  “Giving  Tuesday”  was 
ons streven om € 23.000,- in 
te  zamelen  voor  een  goede 
tweedehandse pick-up truck. 
Aan het slot van 1 december, 
de dinsdag na Thanksgiving, 
stond de teller al op 64% en 
dat  was  een  geweldig 

resultaat dat ons dankbaar en gezegend stelde. Maar de 
donaties stopte niet na die dag. Op 18 december stond de 
teller op 97,5% en vervolgens kwam er een gulle gever die 
ons  naar  de  100%  trok!  De  inzamelingsactie  heeft 
voldoende  opgebracht  om  begin  2021  (dus  eigenlijk 
direct)  de  benodigde  truck  aan  te 
schaffen. Wat een geweldig resultaat!

We zijn dus zeer dankbaar dat u zo 
massaal en gul gereageerd hebt! Na 
deze succesvolle actie heeft Samuel 
direct de koe bij de horens gevat en 

heeft  met  het  lokale 
(Braziliaanse)  bestuur 
een  keuze  gemaakt 
voor  de  beoogde 
truck.  Daarbij  zijn  we 
ook  dankbaar  dat  er 
een  autodealer  bereid 
was tot een fikse korting en het reguliere onderhoud in de 
eerste jaren voor zijn rekening neemt. Daarmee kon er 
uiteindelijk  een  “nieuwe”  in  plaats  van  een  gebruikte/
tweedehands pick-up worden aangekocht.  De  keuze is 
gevallen op een de goedkoopste (rode) uitvoering van de 
Chevrolet S10 LT diesel 4x4 met een 2.8 liter motor. 

Het voertuig is inmiddels besteld en zal 
onder andere voorzien worden van het 
logo van de stichting. We moeten nog 
even  geduld  hebben  maar  zodra  de 
truck  is  gearriveerd  laten  we  dat  u 
uiteraard weten.

#GivingTuesday 2020 – De 4x4 pick-up truck
Op 1 december 2020 hebben we als stichting weer meegedaan met Giving Tuesday. Deze keer met een duidelijk 
doel: Geld inzamelen voor een pick-up truck om de stichting letterlijk verder op weg te helpen. Met veel 
dankbaarheid kunnen we melden dat de actie een groot succes was en we in anderhalve maand genoeg geld 
hebben ingezameld om de auto ook daadwerkelijk aan te kunnen schaffen. Dankuwel! Obrigado!
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U kunt ons ook nog steeds via SponsorKliks steunen!
Met de pandemie is het aantal online bestellingen explosief gegroeid. Dan kan nog steeds via 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.)

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

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!

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)

         € 60,00 per maand (2 kinderen)

         € __________  per maand / kwartaal / jaar  

         € __________  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 fundakid@ng-brasil.com

SEPA Machtigingsformulier

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

mailto:secretaris@ng-brasil.com
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