
“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.  
 
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.  
 
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. 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. O 
 
m 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 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 hun voorlopig gelijk, dus we 
wachten af wat de toekomst zal brengen.  
 
 
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 
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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 
Oktober 2020 
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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 

Derde kwartaal 2020 

Container 
 
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. 
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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 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 
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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. 
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Bijlage B: Activiteiten in Nederland 

Derde kwartaal 2020 

 

Derde kwartaal 2020 
Bij deze een opsomming van de activiteiten die in Nederland zijn gerealiseerd.  
 
Datum Activiteit Verslag uitvoering 

Q3-2020 Container 
verstuurt naar 
Brazilië: 

Zie een verslag hierboven  

 

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 iets meer ontvangen giften dan 
begroot. Ook hebben we meer dan begroot betaald aan de Braziliaanse 
stichting. Dit houdt verband met deze crisis. Dankzij de spontane, gulle 
gaven van mensen die ons een warm hart toedragen alsmede een 
aanzienlijke bijdrage van Wilde Ganzen kunnen wij sinds 22 maart de 
gezinnen in de wijk waar ons ontwikkelingscentrum gevestigd is, 
ondersteunen. We zijn gestart met hulp aan ongeveer 300 mensen en in 
September zijn dit ongeveer 1.200 mensen. De hulp die we geven bestaat uit 
tweemaal per dag een maaltijd en andere ondersteuning zoals 
hygiënemiddelen, werkjes voor de kinderen, een bijbeltekst, etc. 
 

De baten en lasten ontwikkelen zich in de eerste drie kwartalen als volgt: 

  
Resultaat tot en met 30 september 
(in euro’s)  
 2020 2020 2019  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 3 kwartalen 3 kwartalen 3 kwartalen 
 

Ontvangen giften 141.314  143.517 149.353 
Betaald -/- 97.350 -/- 105.076 -/- 126.850 

Dekking algemene kosten 6.911 7.554 7.885 

Algemene kosten -/- 6.911 -/- 2.377 -/- 3.959 

 --------- --------- --------- 
Saldo baten minus lasten 43.964 43.618 26.429 

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

 
 

Ontvangen giften  
In de eerste 3 kwartalen van 2020 is in totaal EUR 151.071 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 

 3 kwartalen 3 kwartalen 3 kwartalen 

 
Kinderen 52.500  44.226 32.898 
Noodhulp --- 41.858 --- 
Sport- en speelplaats 27.825 14.414 35.130 
Overige bouwactiviteiten 49.900 40.000 81.775 

Container (div. kosten) 2.250 --- 7.435 
Minibus/pick-up 15.750 5.000 --- 
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Dependance --- 5.573 --- 
 --------- --------- --------- 
 148.225 151.071 157.238 
Af: 5% voor algemene kosten -/- 6.911 -/- 7.554 -/- 7.885 
 --------- --------- --------- 
Totaal baten 141.314 143.517 149.353 

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

 
Kinderen: 
De ontvangen giften zijn lager dan begroot. De reden hiervoor is dat we geen 
actieve werving voor ons Fund-a-Kid programma hebben gedaan. Een tweede 
reden is dat veel mensen eenmalige giften hebben gedaan ten behoeve van de 
Noodhulp. 

 
Dependance 
In het centrum van São João del Rei hebben we eind september een tweede 
opleidingslocatie geopend. Deze opleidingslocatie is gevestigd in Café 
Encontro. Hier leiden we kinderen op in het bakkersvak, in de verkoop van 
bakkerijproducten en in het runnen van een lunchroom.  

 
 
Betaald 

In de eerste 3 kwartalen van 2020 is in totaal EUR 105.076 betaald aan de 
Braziliaanse Stichting en voor het transport van de container:  
  
 2020 2020 2019  
 Begroting Realisatie Realisatie 

 3 kwartalen 3 kwartalen 3 kwartalen 

 
Kinderen 40.500  27.000 39.740 
Noodhulp --- 38.806 --- 
Voedselpakketten en schoolkits --- 2.152 --- 
Sport- en speelplaats 29.475 15.000 28.471 
Overige bouwactiviteiten 18.375 19.182 58.639 

Container 9.000 2.936 --- 
 --------- --------- --------- 
Totaal lasten 97.350 105.076 126.850 

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

Kinderen: Het bedrag ad EUR 27.000 betreft de betaling voor het eerste 
halfjaar voor de opvang van 150 kinderen. Sinds 23 maart is de vakschool 
vanwege de lock down gesloten. De opvang van de kinderen is weer 
voorzichtig gestart in de vorm van huiswerkbegeleiding e.d. We zullen dit 
jaar waarschijnlijk geen geld meer hoeven over te maken. 
 

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 
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inmiddels geplaatst. Wat nog resteert zijn het plaatsen van de dakplaten, de 
bouw van de tribunes en de verdere afwerking. 
 
Container: de container is inmiddels in São João del Rei gearriveerd en alle 
spullen hebben een bestemming gekregen: 

- Als eerste hebben de kinderen van het project alsmede de medewerkers 

kleding mogen uitzoeken en is er ook kleding aan hen verkochte tegen een 

vriendelijke prijs. De kinderen hebben ook een knuffel mogen uitzoeken. 

- Van de babykleertjes zijn pakketjes gemaakt voor (toekomstige) onverwachte 

zwangerschappen. 

- Ook is er al kleding verkocht en is er nog meer beschikbaar om in de 

toekomst via het winkeltje te verkopen. 

- Gedoneerde sporttenues zullen gebruikt gaan worden voor de sportplaats. 

- Educatief speelgoed zal in het ontwikkelingscentrum worden gebruikt. Ander 

speelgoed wordt gebruikt in de beloningskast. Ook is er speelgoed gedoneer 

aan andere lokale voorzieningen. 

- Lesmethodes zullen vertaald worden naar het Braziliaans en ingezet gaan 

worden in het ontwikkelingscomplex. 

- De appartementen voor vrijwilligers en bezoekers kunnen volledig ingericht 

gaan worden met de gedoneerde spullen. 

 
 

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 

 3 kwartalen 3 kwartalen 3 kwartalen 
 

Algemene kosten 
Beschikbaar: 5% van giften 6.911 7.554 7.885 

Besteding -/- 6.911 -/- 2.377 -/- 3.959 

 --------- --------- --------- 
Overschot --- 5.177 3.926 

 ====== ====== ====== 
 
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 
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• Tweede kwartaal 2020: 47 

• Derde kwartaal 2020: 46 

  

Aantal kinderen gesponsord Fund-a-Kid  
• Vierde kwartaal 2018: 38  
• Vierde kwartaal 2019: 57 
• Eerste kwartaal 2020: 61 
• Tweede kwartaal 2020: 61 
• Derde kwartaal 2020: 60 

 

 

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 
• Derde kwartaal 2020: 24 
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Bijlage D: Overige informatie 
 

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 
3e kwartaal 2020: 775 
  

 

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%) 
3e kwartaal 2020: 579 (74,70%) 
  
  

 

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%) 
3e kwartaal 2020:   194   (25,30%) 
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