
“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 
Juli 2020 
 

  



De la Reijweg 23, 4818 BA Breda   |   Telefoon: (+31) 6 2630 0981    |   E-mail: info@ng-brasil.com 

KvK nr. 58657290  |  RSIN: 853127785  |  Bankrek.nr. NL03 ABNA 0545 4225 82  |  Website: www.ng-brasil.com  

 

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 

Tweede kwartaal 2020 

Bezoeken  
 
Vanwege de coronapandemie zijn alle geplande bezoeken helaas komen te 
vervallen. In het tweede kwartaal zouden het o.a. bestuurslid Arja Hilberdink 
en de ambassadeurs van het Willem van Oranje College een bezoek brengen 
aan het ontwikkelingscentrum in São João del Rei. 
 

Noodhulp ivm Coronacrisis 
 
Sinds de lockdown in op 18 maart en de bijgaande sluiting van scholen en ons 
ontwikkelingscentrum in São João del Rei, moesten we ons als stichting gaan 
heroriënteren op de te volgen strategie. Vanaf het begin was duidelijk dat de 
lockdown enorme gevolgen zou hebben voor de kansarme bevolking. Veel 
kinderen zijn voor hun dagelijkse maaltijden afhankelijk van wat ze op school 
en bij ons ontwikkelingscentrum krijgen. Veel ouders zijn voor hun inkomen 
afhankelijk van informele baantjes zonder contract. Deze baantjes kwamen 
vrijwel direct te vervallen. 
Vandaar dat we al snel een noodhulpactie begonnen op te zetten om de 
families van de kinderen van het ontwikkelingscentrum en de kwetsbare 
ouderen uit de wijk te ondersteunen in hun eerste levensbehoeften: dagelijkse 
maaltijden, hygiëneproducten en voorlichting over de geadviseerde 
coronamaatregelen. Vanuit Nederland kwam al snel extra ondersteuning voor 
het bieden van deze noodhulp, waardoor we de actie konden uitbreiden naar 
andere families uit de wijk.  
 
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 het tweede kwaartaal:  
187 kinderen ontvingen hand-outs om onderwijs op afstand te kunnen volgen. 
34 maaltijden dagelijks bij ouderen aan huis bezorgd. 
23.000 warme maaltijden uitgedeeld aan de poort. 
13.500 broodjes uit onze bakkerij gedoneerd (vanaf juni dagelijks). 
2 keer 220 schoonmaak en hygiene kits uitgedeeld 
80 gezinnen geholpen met het aanvragen van de nooduitkering. 
 
We beginnen de limiet te bereiken van onze mogelijkheden, zowel financieel 
als met het personeel. We verwachten in Q3 de inschrijvingen stop te moeten 
zetten. 
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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. 
Ondanks de Covid-19 crisis hebben we meer ontvangen giften dan begroot. 
Ook hebben we meer dan begroot betaald aan de Braziliaanse stichting. Dit 
houdt verband met deze crisis. 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 de spontane, gulle gaven van mensen die ons een 
warm hart toedragen alsmede een aanzienlijke bijdrage van Wilde Ganzen 
kunnen wij in Brazilië de gezinnen in de wijk waar ons 
ontwikkelingscentrum gevestigd is, ondersteunen. Ten tijde van het 
schrijven van dit verslag geven wij dagelijks circa 600 mensen tweemaal per 
dag een maaltijd en andere ondersteuning zoals hygiënemiddelen, werkjes 
voor de kinderen, een bijbeltekst, etc. 
 

Ter vergelijking zijn de begroting en de cijfers over 2019 over dezelfde periode 
opgenomen. 

  
Resultaat tot en met 30 juni 
(in euro’s)  
 2020 2020 2019  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 

Ontvangen giften 107.542  127.062 107.296 
Betaald aan Braziliaanse stichting -/- 64.900 -/- 79.660 -/- 78.415 

Dekking algemene kosten 4.608 6.687 5.670 

Algemene kosten -/- 4.608 -/- 3.090 -/- 2.737 

 --------- --------- --------- 
Saldo baten minus lasten 42.642 50.999 31.814 

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

 
 

Ontvangen giften  
In het eerste halfjaar van 2020 is in totaal EUR 133.749 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 halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Kinderen 35.000  39.816 26.111 
Noodhulp --- 34.569 --- 
Sport- en speelplaats 18.550 14.364 11.615 
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Overige bouwactiviteiten 46.600 40.000 74.710 

Container (div. kosten) 1.500 --- 530 
Minibus 10.500 5.000 --- 
 --------- --------- --------- 
 112.150 133.749 112.966 
Af: 5% voor algemene kosten -/- 4.608 -/- 6.687 -/- 5.670 
 --------- --------- --------- 
Totaal baten 107.542 127.062 107.296 

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

 
 
Betaald 

In het eerste halfjaar van 2020 is in totaal EUR 79.660 betaald aan de 
Braziliaanse Stichting en voor het transport van de container:  
  
 2020 2020 2019  
 Begroting Realisatie Realisatie 

 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Kinderen 27.000  27.000 29.805 
Noodhulp --- 22.806 --- 
Voedselpakketten en schoolkits --- 2.152 --- 
Sport- en speelplaats 19.650 15.000 5.621 
Overige bouwactiviteiten 12.250 12.471 42.989 

Container (div. kosten) 6.000 231 --- 
 --------- --------- --------- 
Totaal lasten 64.900 79.660 78.415 

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

Kinderen: van dit geld kunnen gedurende het gehele jaar 2020 ongeveer 150 
kinderen deelnemen aan de activiteiten van de vakschool. Sinds 23 maart is 
de vakschool vanwege de lock down gesloten. 
 

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 halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 

Algemene kosten 
Beschikbaar: 5% van giften 4.608 6.687 5.670 

Besteding -/- 4.608 -/- 3.090 -/- 2.737 

 --------- --------- --------- 
Overschot --- 3.597 2.933 

 ====== ====== ====== 
 
De lagere kostenbesteding wordt verklaard door het nog niet uitgeven van 
(begrote) marketingkosten. 
   

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

• Eerste kwartaal 2020: 47 

• Tweede kwartaal 2020: 47 

  

Aantal kinderen gesponsord Fund-a-Kid  
• Vierde kwartaal 2018: 38  
• Vierde kwartaal 2019: 57 
• Eerste kwartaal 2020: 61 
• Tweede 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 
• Tweede kwartaal 2020: 25 

 

Bijlage D: Overige informatie 
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Aantal bezoekers website: 
Jaar 2014: 6397 
Jaar 2015: 6488 
Jaar 2016: 5371 
Jaar 2017: 5180 
Jaar 2018: 3678 
Jaar 2019: 3371 
  
1e kwartaal 2020: 860 
2e kwartaal 2020: 1.410 
  

 

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: 565 (75,69%) 
2e kwartaal 2020: 999 (71,00%) 
  
  

 

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:   295   (24,31%) 
2e kwartaal 2020:   411   (29,00%) 
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