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“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 
 
Tijdens het schrijven van het voorwoord kijken we altijd even 
naar het voorwoord van het vorige jaar. Wat een surrealistische 
blik levert dat op. Begin 2020, voordat de corona crisis zou 
losbarsten, keken we terug op een zeer geslaagd 2019 en 
verheugden we ons erop om te zien wat 2020 zou gaan 
brengen. Verheugen is niet het woord wat het eerste in ons 
opkomt om 2020 te omschrijven. Memorabel was het zeker wel. 
Voordat de wereld compleet veranderde vanaf maart, waren we 
het jaar vol energie begonnen. Dankzij de groei in donaties 
konden we het aantal plekken uitbreiden van 100 naar 150 
kinderen die we dagelijks ondersteunen. Begin maart bereikten 
we een belangrijke mijlpaal: Camile, 1 van de 2 meiden die in 
2019 haar middelbareschooldiploma had behaald, was 
toegelaten tot de universiteit voor de opleiding pedagogiek! Wat 
een wonder.  
 
En toen moest alles dicht. 
 
Geen onderwijs, geen activiteiten op het ontwikkelingscentrum, geen werk voor de ouders, 
geen schoolmaaltijden, niets.  
Meteen kwam bij Laura en mij het besef dat we als ontwikkelingscentrum een belangrijke 
rol voor de wijk kunnen betekenen. Dat was het begin van een grote noodhulp campagne, 
waarbij we ons bereik vergroten tot uiteindelijk 479 gezinnen en in totaal 1.382 mensen. 
We hielpen de kansarme bevolking door dagelijks warme maaltijden en broodjes uit te delen 
bij de poort van ons ontwikkelingscentrum. Daarnaast ontwikkelden onze docenten 
activiteiten om thuis te maken zodat de kinderen toch nog iets leerden en een vinger aan de 
pols te houden m.b.t. hun welzijn. Ook de ouderen hielpen we door maaltijden en 
activiteiten aan huis te bezorgen om te stimuleren dat ze thuisbleven. Kortom, als stichting 
hebben we werkelijk het verschil kunnen maken in een wijk die hard geraakt werd door de 
gevolgen van de crisis. 
 
We hebben ook niet stilgestaan op het gebied van onze vakopleidingen. Met trots kunnen we 
vertellen dat we afgelopen jaar 8 jongeren aan een betaalde stageplek hebben geholpen, 
waarvan er 3 inmiddels een vast contract hebben gekregen. We zijn met 2 nieuwe 
vakopleidingen begonnen: 1 op het gebied van ICT en sociale media en 1 op het gebied van 
houtbewerking en meubelmaken.   
 
Komend jaar zullen we onze handen vol hebben om onze leerlingen te helpen hun 
achterstanden op school weg te werken en willen we ook de vakopleidingen consolideren en 
verder uitbreiden zodat we nog meer jongeren naar een hoopvolle toekomst kunnen helpen. 
Ook hopen we meer lokale partners te kunnen vinden om meer stageplekken te creëren. Met 
de huidige crisis in Brazilië wordt dat een hele uitdaging. 
 
We hadden nooit een hele wijk kunnen helpen zonder de steun van zoveel mensen. Bij deze 
willen we u hartelijk danken voor de betrokkenheid en steun bij ons werk. We hopen in 
2021 weer op u te mogen rekenen. 
 
Samuel van de Raa 
Oprichter en voorzitter bestuur Stichting Nieuwe Generatie Brasil  
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1. Verslag van de activiteiten van Associação Nova Geração Brasil  
 
Associação Nova Geração Brasil is onze Braziliaanse partnerorganisatie met wie wij het 
ontwikkelingscentrum in São João del Rei hebben gerealiseerd. Omdat we via de 
Braziliaanse partner stichting onze missie en visie in de praktijk brengen, volgt hier een 
overzicht van de activiteiten van Associação Nova Geração Brasil in 2020. 
 
Ontwikkelingscentrum in São João del Rei 
2020 is het derde operationele jaar van het ontwikkelingscentrum, waarin we het jaar 
begonnen door onze structurele opvang aan 100 kansarme kinderen en jongeren uit te 
breiden naar 150 kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 – 18 jaar. Deze kinderen zijn 
verdeeld in leeftijdsgroepen en komen ofwel ’s ochtends ofwel ’s middags naar het 
ontwikkelingscentrum, afhankelijk van het dagdeel waarop ze naar school gaan. De 
kinderen die ’s ochtends van 7:30 tot 11:00 bij ons zijn, gaan ’s middags van 13:00 tot 
17:00 naar school. De kinderen die ’s middags van 13:30 tot 17:00 bij ons zijn, gaan ’s 
ochtends van 7:00 tot 11:00 naar school. Na een korte zomerstop, begonnen we eind januari 
2020 weer met de activiteiten. 
 
Dankzij ons project, hebben deze kinderen en jongeren doordeweeks een veilige plek om 
buiten schooltijd naar toe te gaan waar ze in de eerste plaats liefde en aandacht ontvangen 
en een warme, gezonde maaltijd. 
Voor veel kinderen is deze maaltijd, samen met het eten dat op school wordt aangeboden, 
het belangrijkste eten wat ze op een dag krijgen. Vandaar dat het belangrijk is om iedere dag 
voor een volledige maaltijd te zorgen omdat dat thuis geen vanzelfsprekendheid is. 
 
Naast liefde, aandacht en eten, krijgen alle kinderen dagelijks minimaal een uur 
huiswerkbegeleiding en/of bijles om te ondersteunen bij school en is er daarnaast tijd voor 
sport en ontspanning, creativiteit (keramiek, teken- en schilderlessen, borduren, knutselen), 
computervaardigheid, Engels en verschillende vakopleidingen (bakkerij, culinair, winkel, 
(fiets)monteur, communicatie). 
 
In 2020 hebben we deze reguliere activiteiten uitgevoerd vanaf 18 januari (daarvoor hadden 
we een korte zomerstop) tot 18 maart (het begin van de lockdown). 
 
Kinderen (6-12 jaar) 
Vooral voor de jongere kinderen hebben we sinds 2019 extra geïnvesteerd in taal- en 
rekenonderwijs omdat we merkten dat veel kinderen al op jonge leeftijd grote achterstanden 
oplopen waardoor ze vastlopen in het reguliere onderwijs. Hier wordt op school niet zo veel 
aan gedaan en bij wet is bepaald dat kinderen tot het 5e leerjaar (groep 7 in NL) niet mogen 
blijven zitten, waardoor kinderen die nog niet goed kunnen lezen gewoon overgaan en 
helemaal niets meer begrijpen van wat er op school onderwezen wordt, waarna ze massaal 
blijven zitten in het 6e leerjaar en veel kinderen gedemotiveerd raken en opgeven. 
 
Om deze problemen voor te zijn, bieden we nu dus aan de jongere kinderen extra 
ondersteuning aan met een focus op taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast is er voor deze 
kinderen in de basisschoolleeftijd ook veel tijd voor sport en ontspanning zodat ze lekker 
kind kunnen zijn in een veilige omgeving.  
Verder waren er uren ingepland voor creatieve activiteiten en de moestuin.  
 
Gevolgen pandemie en lockdown 
Zoals algemeen inmiddels bekend vormt het coronavirus voor kinderen in deze 
leeftijdscategorie geen grote bedreiging. We hebben dan ook geen signalen gehad dat 1 van 
onze leerlingen ziek is geworden door het coronavirus. De indirecte gevolgen waren echter 
desastreus: Van 18 maart tot 18 mei – exact 2 maanden – zijn er vanuit de openbare 
scholen geen enkele activiteiten voor de kinderen gestuurd. Pas daarna kwam er een karig 
thuis studeer programma. Hoewel we met onze docenten ondersteunende activiteiten 
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hebben aangeboden, heeft het gebrek aan ‘contact’ lessen gezorgd voor een flinke 
achterstand bij de meeste kinderen. Toen in oktober/november de pandemie een beetje op 
zijn retour was, hebben we een aantal contactmomenten kunnen organiseren, maar dit is 
verre van genoeg geweest. Het komende jaar zal er dus extra nadruk komen op het 
wegwerken van achterstanden. 
 
Jongeren (13-18 jaar) 
Vanaf 12-13 jaar begint er een tweedeling op te treden tussen kinderen/jongeren die nog 
wel mee kunnen komen met het reguliere onderwijs en tussen kinderen die al afgehaakt zijn 
en iedere dag eigenlijk nog naar school gaan omdat het verplicht is. De eerste groep 
ondersteunen we met huiswerkbegeleiding en bijles om goed te (blijven) presteren op school 
en zo later een kans te maken op goed vervolgonderwijs. De tweede groep ondersteunen we 
door de basisvaardigheden op taal- en rekengebied bij te brengen die ze nodig zullen hebben 
in hun dagelijkse leven. Daarnaast begeleiden we deze jongeren d.m.v. vakopleidingen en 
stages naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt.  
 
Gevolgen pandemie en lockdown 
Het lang uitblijven van onderwijsactiviteiten vanuit school heeft ervoor gezorgd dat veel 
jongeren die toch al een grote afstand van school hadden, zich helemaal afkeerden van 
onderwijs. Ze hingen vooral op straat rond met alle negatieve invloeden die daar aanwezig 
zijn. Een aantal jongeren konden we sinds september een nieuwe cursus op het gebied van 
ICT en sociale media aanbieden, waar ze enthousiast mee aan de slag zijn gegaan. 
Daarnaast hebben we 8 andere jongeren aan een betaalde stageplek geholpen. Dit bleek zo 
succesvol dat 3 van hen inmiddels een vast contract hebben gekregen. Dit is niet 
onopgemerkt gebleven want veel andere jongeren uit de wijk hebben al contact opgenomen 
omdat ze ook werk zoeken. We hopen dat dit hen motiveert om ook goed hun best te doen 
bij ons project, omdat ze alleen op die manier in aanmerkingen komen voor een stageplek. 
 
Noodhulp 
De belangrijkste les die we hebben geleerd tijdens deze noodsituatie is dat naastenliefde 
overwint. Op het moment dat São João del Rei in lockdown ging, beseften we direct wat de 
gevolgen zouden zijn voor onze primaire doelgroep (kansarme kinderen en jongeren van 6-18 
jaar): Met het sluiten van de scholen en ook ons project, zou hun belangrijkste bron van 
goed voedsel ook stopgezet worden. Doordat veel gezinnen hun inkomen via informele 
baantjes bijeenscharrelen, vielen die inkomsten ook vrijwel meteen weg.  
 
We besloten dus direct om -met de nodige beschermingsmaatregelen- wel eten te blijven 
aanbieden aan wie dat nodig had. Tegelijkertijd rezen de zorgen over de financiering, want 
een belangrijk deel van onze begroting komt uit lokale bronnen. De medewerkers waren 
aanvankelijk heel bang voor het coronavirus, omdat zeker in het begin de wildste verhalen 
de rondte gingen. Maar al snel kwam het besef dat juist in tijden als deze het werk van ons 
project een essentieel verschil kan maken in de levens van vele mensen.  
 
Dankzij het Wilde Ganzen Corona Fonds en vele donateurs in Nederland, kregen we ook de 
financiële middelen die we nodig hadden om onze noodhulp te bieden. Waar we 
oorspronkelijk begonnen met hulp aan de gezinnen die ingeschreven stonden bij ons project 
en risicogroepen (ouderen/chronisch zieken), kregen we dagelijks meer en meer 
hulpverzoeken van andere bewoners uit de wijk. Uiteindelijk hebben 1.382 mensen verdeeld 
over 479 gezinnen zich ingeschreven om hulp te ontvangen. 
 
Belangrijker nog dan het aanbieden van concrete hulp in de vorm van voedsel, hygiëne 
producten, informatie en educatieve activiteiten, was het psychologische effect van onze 
actie. We brachten (en brengen) hoop in een onzekere periode. De harde realiteit hier is dat 
de directe en indirecte gevolgen van de pandemie meer slachtoffers maken dan het virus 
zelf. In de directe omgeving van ons project is -volgens onze informatie- niemand overleden 
aan COVID19, maar zijn er in de afgelopen periode wel 3 jongeren overleden als het gevolg 
van (drugs-gerelateerde) schietpartijen en zijn er 5 zelfmoordpogingen geweest. We zien 
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jongeren afglijden door de vergrote invloed van de drugswereld, simpelweg omdat ze meer op 
straat hangen omdat ze niets anders te doen hebben. Daarnaast ontvingen we signalen over 
een forse toename van huiselijk geweld en dit wordt ook landelijk bevestigd in de cijfers over 
dit onderwerp. 
 
Veel mensen hebben het vertrouwen in de overheid al lang geleden verloren, maar wisten in 
de afgelopen periode ons te vinden voor sociale ondersteuning en een luisterend oor. Als 
stichting hebben we definitief een plek midden in de maatschappij gevestigd.  
 
Onze resultaten met de noodhulp: 
 

 
 
 
Bouwwerkzaamheden in 2020 
 
Brandveiligheid afgerond 
Brandveiligheid was een groot belangrijk project dat grotendeels werd afgerond in 2019. In 
het vorige jaarverslag viel te lezen dat we voor het afronden van dit project afhankelijk waren 
van de energieleverancier om een nieuwe transformator te installeren die nodig was voor het 
functioneren van de krachtige waterpomp voor de blusinstallatie. Deze installatie is in april 
2020 eindelijk gerealiseerd en sindsdien is het project brandveiligheid van het hoofdgebouw 
afgerond.  
 
Zonnepanelen afgerond 
De afhankelijkheid van de energieleverancier gold des te meer voor het zonnepanelen 
project. Tegelijkertijd met het wisselen van de transformator, werden ook de zonnepanelen 
geïnstalleerd en aangesloten op het lichtnet. Dit betekent dat we sinds april 2020 zelf onze 
elektrische energie genereren. In combinatie met het vervangen van de gasgestookte bakkerij 
oven door een elektrische variant, besparen we maandelijks zo’n 2000 Reais aan 
energiekosten. 
 
Brandveiligheid van Sportplaats afgerond 
Door de pandemie moest de reis van de ambassadeurs van het Willem van Oranje College 
helaas geannuleerd worden. De bouwwerkzaamheden zijn gedeeltelijk doorgegaan met de 
aanleg van een trap die het hoofdgebouw verbindt met de sportplaats en tegelijkertijd werd 
ook de structuur aangelegd voor de brandveiligheidsinstallatie. 
 
Vakopleidingen / dependance in centrum São João del Rei geopend 
Medio 2020 hebben we in het centrum van São João del Rei een dependance van het 
ontwikkelingscentrum geopend. De dependance is gevestigd in het voormalig café Encontro. 
Doel is om de vakopleidingen van een stabiele en gecontroleerde stageplek te voorzien. Ter 
versterking van het “vakschool” deel van het ontwikkelingscentrum zal in 2021 op de 
huidige locatie gestart worden met de bouw van het tweede gebouw.  
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Container afgerond 
Nog een vlak waarop 2020 een memorabel jaar was: Het container project waarvoor we al in 
2013 begonnen met donaties in te zamelen in de vorm van kleding en speelgoed, is eindelijk 
afgesloten. Na het inleveren van talloze documenten en het verkrijgen van diverse 
certificaten, werd de container begin juli eindelijk verscheept en ging hij soepel door de 
douane in Santos om eind augustus eindelijk in São João del Rei te arriveren.  
 
2e en 3e verdieping bijna klaar van beheerderswoning 
In 2020 is de onderste verdieping van de beheerderswoning in gebruik genomen door de 
beheerders. Daarnaast is er druk verder gebouwd aan de 2e verdieping waar de 
gastenverblijven komen en ook de bovenverdieping zal volledig benut worden als radiostudio 
en lesruimtes voor de communicatie-opleidingen.  
 
Houtbewerking gestart 
In 2020 maakt een lokale houtbewerker/timmerman gebruik van onze praktijkruimte. 
Tegelijkertijd heeft hij een leerling als stagiair in dienst genomen. In 2021 willen we de 
opleiding houtbewerking verder uitbreiden met de bouw van een grotere werkplaats en de 
aanschaf van apparatuur. Houtbewerking en meubelmakerij vormen een belangrijke 
economische pijler in de regio São João del Rei. 
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2. Jaarverslag: Resultaten en kerncijfers 2020 
 
In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de bereikte en ook van de niet bereikte 
resultaten in 2020. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de financiële resultaten en de 
vooruitzichten voor 2021. 
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 geven wij meer informatie over de missie en doelstellingen 
van onze stichting als ook over de organisatie, marketing, communicatie, relatiebeheer en 
fondsenwerving. Hoofdstuk 6 gaat over het financiële jaarverslag. 
 
I. Resultaten 2020 
Voor het jaar 2020 hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd: 

A. Meer naamsbekendheid door intensivering en waar nodig vernieuwen van de 
Marketing & Communicatie. 

B. Invulling vacature Algemeen lid bestuur met portefeuille Marketing en aantrekken 
vrijwilligers voor ondersteunende activiteiten. 

C. Fondsenwerving om begin 2021 te kunnen uitbreiden tot de opvang van 200 
kinderen of om de activiteiten uit te breiden in de vorm van een semi-internaat. 

D. Ondersteunen van de vakschool in São João del Rei, Brazilië volgens door hen 
ingediende en door het Nederlandse bestuur goedgekeurde begroting voor 2020. 

E. Optimale samenwerking tussen Nederlandse en Braziliaanse Stichting door ten 
minste één gezamenlijk overleg (m.b.v. teleconferentie). 

F. Uitvoeren en afronden van (lopende) projecten in Brazilië. 
G. Oriëntatie op tweede locatie in São João del Rei. 
H. Bezien van de mogelijkheden tot een nauwe samenwerking met gelijk georiënteerde 

stichting(-en) en indien van toepassing vormgeven aan die samenwerking. 
 
A. Intensivering en waar nodig vernieuwen van de Marketing & Communicatie 
Begin 2020 zijn we voortvarend gestart met het opstellen van een Marketing & 
Communicatieplan. Mede hiertoe hebben we in januari een vrijwilligers middag 
georganiseerd om ook de input van onze vrijwilligers hierin te verwerken. Helaas is de 
wereld door de Corona-crisis en de daarmee gepaard gaande lockdown in maart 2020 
piepend en krakend tot stilstand gekomen. 
 

 
 

 
B. Invulling vacature Algemeen lid bestuur en aantrekken vrijwilligers 
De vacature voor Algemeen lid bestuur is eind december ingevuld. In 2020 zijn er geen 
mutaties in de vrijwilligers geweest. 
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C. Fondsenwerving om begin 2021 te kunnen uitbreiden tot de opvang van 200 
kinderen 
In 2020 heeft geen gerichte fondsenwerving voor de opvang van de kinderen plaatsgevonden. 
Na het plaatsen van een filmpje over de gevolgen van de lockdown in São João del Rei, is in 
Nederland een spontane stroom aan donaties ontstaan. We zijn onze gulle gevers hier 
ontzettend dankbaar voor. Dankzij hun hulp en die van Wilde Ganzen hebben we gedurende 
negen maanden 300 – 1.350 mensen maandag t/m vrijdag van twee maaltijden kunnen 
voorzien en ook hebben we meerdere keren voedselpakketten voor de weekenden uitgereikt. 
Eind 2020 is de noodhulp afgebouwd en in 2021 zijn we weer gestart met de (Corona-proof) 
opvang van onze kinderen. 
 
D. Ondersteunen van de vakschool in São João del Rei 
Deze doelstelling hebben we volledig kunnen realiseren. Vanuit Nederland zijn alle 
benodigde gelden overgemaakt naar Brazilië. 
 
Op deze plaats willen we in het bijzonder onze zgn. decemberactie noemen. Gedurende de 
maanden november en december hebben we specifiek fondsen geworven om een Pick-up in 
Brazilië te kunnen kopen. In de aanloop naar, tijdens en na #GivingTuesday hebben we in 
Nederland ruim EUR 23.000 aan donaties ontvangen. Na aftrek van de 5% voor algemene 
kostendekking en samen met de in Brazilië ontvangen donaties zullen we in het eerste 
kwartaal van 2021 de Pick-up gaan aanschaffen. 
 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil en allen die betrokkenen zijn bij onze stichting steunen de 
organisatie in Brazilië niet alleen met geld, maar ook met gebed, mentale steun, overleg en 
advies. 
 
E. Optimale samenwerking tussen Nederlandse en Braziliaanse Stichting door ten 
minste één gezamenlijk overleg  
De belangrijkste voorwaarde voor de optimale samenwerking tussen de Nederlandse en de 
Braziliaanse Stichting is de spilfunctie van Samuel van de Raa. Ook vinden we het 
belangrijk dat er minimaal één gezamenlijk overleg is tussen de Nederlandse en Braziliaanse 
Stichting. Dit overleg heeft op 11 juli 2020 plaatsgevonden. Deze vergadering stond 
grotendeels in het teken van met elkaar kennismaken. Het was heel leuk om elkaar te zien, 
wat meer van elkaar te weten te komen en vooral ook om met elkaar over het mooie werk in 
São João del Rei te praten. Het Nederlandse bestuur bestaat in haar huidige samenstelling 
ruim vier jaar en is qua samenstelling het tweede bestuur sinds de oprichting van de 
Nederlandse Stichting. (Sinds december 2020 is er een vijfde lid tot het Nederlandse bestuur 
toegetreden.) Het huidige bestuur van de Braziliaanse stichting is in feite ook het tweede 
bestuur sinds de oprichting van de Braziliaanse stichting en functioneert sinds het eerste 
kwartaal van 2020 in haar huidige samenstelling. In het eerste kwartaal van 2021 staat er 
weer een gezamenlijk overleg gepland. 

Een ander belangrijk punt om te noemen is dat er maandelijks inzicht in de financiële cijfers 
van de Braziliaanse stichting zowel de operationele kosten van de opvang van de kinderen 
als ook de projectkosten. 
 
F. Uitvoeren en waar mogelijk afronden van (lopende) projecten 
Ondanks de lockdown is in het afgelopen jaar een aantal projecten afgerond, te weten het 
zonnepanelenproject en ook het project om te voldoen aan de aangescherpte eisen voor de 
brandveiligheid. Ook is in 2020 de container met gedoneerde goederen eindelijk naar 
Brazilië verscheept en hebben de meeste goederen inmiddels hun bestemming gevonden. 
Een deel van de kleding is nog beschikbaar voor de verkoop in het winkeltje.  
 
Medio 2020 hebben we in het centrum van São João del Rei een dependance van het 
ontwikkelingscentrum geopend. De dependance is gevestigd in het voormalig café Encontro.  
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In de afbouw van de beheerderswoning/appartementen zijn veel stappen gezet en deze 
zullen evenals de sport- en speelplaats in 2021 afgerond worden.  
 
De fondsen voor de aanschaf van de Pick-up zijn in 2020 opgehaald en begin 2021 zal de 
Pick-up aangeschaft worden. 
 
G. Oriëntatie op tweede locatie in São João del Rei 
Op 28 oktober is een dependance (opnieuw) geopend in het centrum van São João del Rei. 
Deze dependance is gevestigd in het voormalig café Encontro. De dependance is een praktijk 
locatie voor de kinderen van onze vakschool waar ze ervaring op kunnen doen in de verkoop 
van bakkerijproducten als ook voor het leren runnen van een lunchroom. Daarmee is door 
het bestuur besloten om de eerder beoogde tweede locatie aan de andere zijde van São João 
del Rei los te laten. In 2021 zal de oriëntatie op een volgende locatie gaan plaatsvinden. 
 
H. Bezien van de mogelijkheden tot een nauwe samenwerking met gelijk georiënteerde 
stichting(-en) 
In het afgelopen jaar zijn we in gesprek geweest met een andere stichting om tot een 
mogelijke samenwerking te komen. Het bestuur van de andere stichting heeft besloten om 
zelfstandig haar eigen weg verder te gaan. We blijven met deze en andere charitatieve 
stichtingen die zich inzetten voor kansarmen in Brazilië contact houden met het doel om 
elkaar te versterken en bemoedigen. 
 
 
II. Niet bereikte resultaten 
De niet bereikte resultaten over 2020: 

 Werven van leden voor de adviesgroep, ambassadeurs en vrijwilligers; 
 Organiseren van ten minste 8 activiteiten en een vrijwilligersmiddag; 
 Onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden voor vrijwilligersreizen; 
 Het benaderen van (nieuwe) kerken voor ondersteuning met gebed en eventuele 

donaties; 
 Het voorbereiden en ondersteunen van bezoek(en) van Samuel en Laura aan 

Nederland ter ondersteuning van hun werk in Brazilië. 
 
Het behoeft geen betoog dat de lockdown één van de belangrijkste oorzaken is geweest. 
 
 
III. Financiële resultaten 
In 2020 heeft de stichting een positief saldo gerealiseerd van EUR 61.987 tegenover EUR 
44.443 vorig jaar. Vanuit de resultaatbestemming is EUR 59.410 gedoteerd aan de diverse 
bestemmingsfondsen: 

- Kinderen 16.249 
- Ontwikkelingscentrum 25.854 
- Zonnepanelen -/- 4.750 
- Container -/- 86 
- Noodhulp 29 
- Pick-up 22.114 

 --------- 
Totaal 59.410 
 ====== 

 
Daarnaast is er in 2020 een positief saldo gerealiseerd ad EUR 2.577 als verschil tussen de 
beschikbare kostendekking en de gemaakte kosten. 
Als onderdeel van het beleid heeft het bestuur bepaald dat maximaal 5% van de giften 
(‘beschikbare kostendekking’) besteed mogen worden aan algemene kosten. Ook kunnen 
specifieke giften besteed worden aan algemene kosten. 
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IIII. Vijf jaar cijfers 
Het volgende overzicht geeft een mooi beeld van de ontwikkeling van Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil: 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Ontvangen donaties 195.553 203.600 113.916 130.903 89.195 18.254 
Naar Wilde Ganzen    -/-22.197 -/-59.169 
    108.706 30.026 
 
Besteed aan doelen 126.365 152.563 101.357 175.422 13.117 1.758 
Van Wilde Ganzen naar Brazilië 22.806 17.388  122.049 
  
Algemene kosten 7.201 6.594 8.635 4.314 2.262 1.712 
Na aftrek specifieke giften 7.201 6.594 8.135 2.314 262 712 
% kosten/ontvangsten 3,7% 3,2% 7,1% 1,8% 0,3% 3,9% 
 
Vaste donateurs 26 26 18 33 31 20 
Fund-a-Kid sponsoren 46 42 29    
Gesponsorde kinderen 60 57 38 
 
Wilde Ganzen 
Wilde Ganzen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bouw van de vakschool. 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft in 2016/2017 van de door haar ontvangen giften 
EUR 81.366 overgemaakt naar Wilde Ganzen. In 2017 heeft Wilde Ganzen deze gelden 
verhoogd met 50% (in totaal EUR 122.049) en overgemaakt naar Associação Nova Geração 
Brasil. In 2019 heeft Associação Nova Geração Brasil van Wilde Ganzen EUR 17.388 
ontvangen ten behoeve van de realisatie van het zonnepanelenpark. Ook in 2020 heeft Wilde 
Ganzen ons met EUR 22.806 ondersteund bij het verstrekken van Noodhulp 
 
% kosten/ontvangsten 
In de eerste jaren zijn er ook specifieke giften voor de dekking van algemene kosten 
ontvangen. De hierdoor gedekte kosten worden voor de berekening van de ratio buiten 
beschouwing gelaten.  
 
 
V. Vooruitzichten 2021 
Op basis van het opgestelde jaarplan 2021 zijn de vooruitzichten als volgt: 
 

 In Nederland zal de focus liggen op het uitbreiden van de fondsenwerving voor de 
kinderen. Hiertoe zullen we onze Marketing & Communicatie activiteiten 
intensiveren en waar nodig vernieuwen. De fondsenwerving is erop gericht om begin 
2022 te kunnen uitbreiden tot de opvang van 200 kinderen of om de activiteiten uit 
te breiden in de vorm van een semi-internaat. 

 
 Het jaar 2021 zal in Brazilië in het teken staan van uitbreiden van de opvang van de 

kinderen naar 150 of meer en het afronden van de bouwactiviteiten (sport- en 
speelplaats en beheerderswoning) en ook een ruimte voor houtbewerking. Tevens 
zullen we met het tweede gebouw gaan starten. 

  
 In Nederland zullen we verder bouwen aan een stabiele en brede organisatie waarmee 

we het werk in Brazilië optimaal kunnen ondersteunen. Om de doelstellingen te 
bereiken is een brede(re) ondersteuning van vrijwilligers en donateurs noodzakelijk. 
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3. Missie, visie, doelstellingen en de zeven pijlers 
 
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 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 (via de Braziliaanse stichting) hen praktische onderwijs zodat ze werkelijk een vak 
leren om deze later op een professionele manier uit te oefenen. 
 
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. 
 
Visie 
Deze overtuiging brengen wij in de praktijk door 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.  
Concreet is onze visie voor het verwezenlijken van onze missie 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. 
 
Doelstellingen 
Onze hoofddoelstelling is een nieuwe generatie Brazilianen (kinderen tot 18 jaar) de kans te 
bieden zich te ontwikkelen om: 

- Hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken; 
- Zichzelf en hun toekomstige gezin goed te kunnen onderhouden; 
- Ze betrokken te maken bij de stichting en zoiets terug te geven aan de volgende 

generatie. 
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Vanaf de start van de vakschool leggen we de focus op 6 pijlers en in het afgelopen jaar is 
hier 1 pijler aan toegevoegd: 
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4. Organisatie 
 
Bestuur 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil is op 14 augustus 2013 bij notariële akte opgericht en is 
statutair gevestigd in Breda. Onze statuten zijn opvraagbaar bij het secretariaat. Stichting 
Nieuwe Generatie Brasil is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond en onbeperkt 
herbenoembaar. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 
  Datum aftreden/herverkiezing 
Samuel van de Raa voorzitter en oprichter 1 juni 2024 
Mariëlle Verhoeven secretaris 15 maart 2021 
Arja Hilberdink penningmeester 1 juni 2023 
Willem Veldhoven algemeen lid - relatiebeheer 19 mei 2024 
Diederick van Tellingen algemeen lid – marketing & communicatie 9 december 2024 
 
Vergaderingen 
In 2020 heeft het bestuur 10 maal per Skype vergaderd. Vanaf maart tot en met december 
was de Noodhulp het steeds terugkerende onderwerp in de vergaderingen. Andere 
belangrijke onderwerpen zijn geweest: 

 Opening dependance 
 Transport van de container 
 Aanschaf Pick-up 

 
Op 9 december is Diederick van Tellingen tot het bestuur toegetreden. Diederick is lid van 
de Evangelische Gemeente Zeist en heeft als vrijwilliger een promotiefilm voor Stichting 
Nieuwe Generatie gemaakt alsmede diverse grafische ontwerpen. 
 
Voor 2021 ligt de focus van het bestuur op relatiebeheer en marketing met als doel 
donateurs aan ons te binden en bestaande contacten te activeren. 
 
7 kenmerken 
Het bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft zeven gedragsregels geformuleerd. 
We houden ons aan deze gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen. 

1. Ik ben open, eerlijk en transparant  
2. Ik mag fouten maken, anderen ook 
3. Ik sta open voor het geven en ontvangen van kritiek 
4. Ik leg me neer bij genomen besluiten 
5. Ik onderschrijf de doelstellingen van de stichting en streef deze ook daadwerkelijk na 
6. Ik wil het verschil maken en durf risico’s te nemen 
7. Ik draag bij aan een open communicatie: ik los problemen op door erover te praten 

 
Adviesorgaan  
Stichting Nieuwe Generatie Brasil is een Christelijk georiënteerde stichting. Naast het 
bestuur is er een Adviesorgaan dat zich bezighoudt met het toetsen of het beleid en de 
plannen van de stichting aansluiten op Bijbelse principes. We zijn erg blij met de rol van 
Fred en Diana Rhijnsburger die nog steeds periodiek een check doen op de keuzes die het 
bestuur maakt m.b.t. de Bijbelse principes van de Stichting. Hiermee wordt bevestigd dat 
deze rol goed is. In 2021 gaan we op zoek naar versterking in de adviesgroep om de keuzes 
die het bestuur maakt scherp te blijven monitoren. 
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Vrijwilligers  
Vrijwilligers kunnen op allerlei gebieden Stichting Nieuwe Generatie Brasil ondersteunen, 
zoals voorlichting geven, evenementen organiseren, administratieve ondersteuning, etc. Zij 
worden door het bestuur zorgvuldig geselecteerd en ingezet. Na een kennismakingsgesprek 
met één van de bestuursleden wordt de potentiële vrijwilliger in de eerstvolgende 
bestuursvergadering besproken. Na akkoord wordt de vrijwilliger ingezet op een taak die het 
best bij hem/haar past. 
Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Eventueel gemaakte kosten worden door twee 
bestuursleden geaccordeerd en conform het geformuleerde beleid vergoed. 
 
In 2020 hebben er geen mutaties in de 19 vaste vrijwilligers plaatsgevonden: 

Raquel van de Raa Ambassadeur en hulp bij activiteiten 
Meriellen van de Raa Organisator evenementen 
Nancy Deprez Verkoop zelfgemaakte knuffels 
Steffi Deprez Hulp bij activiteiten 
Peter Deprez Hulp bij activiteiten 
Bas Verhoeven Website beheer 
Karen de Heer Marketing en Communicatie 
Johan van der Brugge Ambassadeur 
Diederick van Tellingen Maken promotiematerialen  
Ella de Berg Hulp bij activiteiten 
Nerija de Berg Hulp bij activiteiten 
Diny van Velthuijzen Hulp bij activiteiten 
Toos Spilker Hulp bij activiteiten en verkoop zelfgemaakte artikelen 
Fenny Pos Hulp bij activiteiten 
Hans Molenaar Willem goes Brasil 
Kees Smit Willem goes Brasil 
Margrit van Beek Willem goes Brasil 
Erik de Rover Willem goes Brasil 
Heleen van Oord Willem goes Brasil 
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5. Marketing en Communicatie 
  
Beleid 
Het communicatiebeleid is gericht op de volgende zaken: 

‒ Verhogen naamsbekendheid van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
‒ Bekend maken van het doel en het verhaal van de stichting bij de doelgroepen 
‒ Bekend maken van de activiteiten van de stichting 
‒ Zichtbaar maken dat de Stichting Nieuwe Generatie Brasil een transparante 

stichting is 
‒ Verantwoording afleggen over voortgang van de stichting in Brazilië 

 
Communicatievormen 
Net zoals eerdere jaren hebben we in 2020 op diverse manieren vormgegeven aan de 
communicatie naar met name donateurs en particulieren. 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de middelen, frequentie en (meetbare) resultaten: 
 

Soort communicatie Middel Frequentie Resultaten 2020 

Algemene 
informatievoorziening 

Website Gemiddeld 1 
update per 3 weken  

4.191 Bezoekers: 
2.930 Eenmalig 
   881 Terugkerend  

 Nieuwsbrief 5 x per jaar 1.058 ontvangers 
    
Sociale Media (NL) Facebook 

Instagram 
Twitter 
LinkedIn 

Gemiddeld 1  
bericht per week 
(gekoppeld aan 
website) 

693 like’s 
158 volgers 
145 volgers 
Privénetwerk van 
Samuel 

    
Bedankbrieven Brief aan eenmalige 

donateurs 
Einde van de 
maand en jaarbrief 

 

 Brief aan vaste 
donateurs 

Eenmalig na 3 
maanden en 
jaarbrief 

 

    
Presentaties PowerPoint/ 

mondeling 
door bestuurslid 

Bij elk evenement  

    
Live streaming 
evenementen 

Livestream Bij belangrijke 
gebeurtenissen in 
Brazilië 

6 keer live 
uitzending 

    
Wekelijkse voortgang 
vakschool 

Website 1x per week  17x  
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Jaar 2021 
Op basis van het opgestelde jaarplan 2021 zijn de plannen voor marketing, communicatie 
en relatiebeheer als volgt: 
 

 In 2021 zullen we een Marketing & Communicatieplan, incl. communicatiekalender 
opstellen met als doel meer mensen (ook buiten het zgn. warme netwerk) te bereiken 
en daarmee meer donateurs aan ons te binden. Zoals in dit verslag te lezen is, 
hebben we financieel een goed jaar achter de rug. Om de ambities van de toekomst 
waar te kunnen maken is het essentieel om onze horizon te vergroten. We 
verwachten door meer te investeren in onze naamsbekendheid en communicatie 
naar buiten dat we meer impact krijgen in Nederland en België. Hierdoor kunnen we 
ons impact in Brazilië verder vergroten. 

 
 We ervaren nog steeds dat het voor de kinderen en jongeren in Brazilië een enorm 

verschil maakt als ze weten dat er iemand is die ver weg woont, die aan hen denkt en 
hen ondersteunt. Daarom blijft het doel in 2021 is om voor alle kinderen een sponsor 
te vinden. 

 
 Naast de bestaande communicatiemiddelen, zullen we in 2021 door blijven gaan met 

ons richten op persoonlijke contacten met individuen. Dit houdt in dat de stichting 
het land in zal blijven trekken om mensen persoonlijk te spreken en actief te 
betrekken bij de stichting als vrijwilliger of vaste donateur. De samenwerking met 
kerken, bedrijven, stichtingen en individuele vrijwilligers die we de afgelopen jaren 
hebben opgebouwd, willen we gebruiken om meer activiteiten te organiseren op 
diverse locaties door Nederland en België om zo nog meer mensen te betrekken bij 
het werk van de stichting. 
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6. Fondsenwerving en Relatiebeheer 
 
6 redenen 
We hebben 6 redenen voor u om de Stichting Nieuwe Generatie Brasil te steunen: 

1. Wij geven kinderen en jongeren zicht op een betere toekomst 
2. Wij zijn een nieuwe generatie met veel historie 
3. Wij zijn transparant. U ziet precies wat wij (met uw geld) doen. 
4. ANBI-status: uw gift is aftrekbaar 
5. Uw geld gaat rechtstreeks naar de kinderen, zonder tussenorganisaties 
6. Nieuwe generatie: nieuwe mogelijkheden 

  
 
Beleid 
Voor de fondsenwerving in Nederland wordt uitgegaan van een mix van particuliere 
ondersteuning en steun vanuit andere bronnen, zoals sponsoracties, samenwerking met 
andere stichtingen en kerken. Ook worden bedrijven benaderd voor samenwerking of 
(financiële) ondersteuning. 
Van alle inkomsten/donaties wordt ten minste 95% besteed aan de doelstelling van de 
stichting. 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. 
Van de inkomsten en uitgaven wordt elk kwartaalverslag gedaan welke op de internetsite 
van de stichting beschikbaar wordt gesteld. 
 
Mogelijkheden donaties 
Onze aandacht blijft in belangrijke mate gericht op de particuliere donateur. Daarnaast is er 
regelmatig contact geweest met kerken, veelal gevolgd door een donatie. Ook is er een 
intensieve samenwerking met een school. Contacten met bedrijven en andere stichtingen 
hebben het afgelopen jaar belangrijke donaties opgeleverd. 
 
Donaties kunnen gedaan worden door overschrijving via de bank, iDeal of PayPal/ 
Creditcard of via automatische incasso. 
 
In 2018 zijn we gestart met het Fund-a-Kid programma. Voor EUR 30 per maand investeert 
een donateur 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 ook 
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. En door het persoonlijk contact tussen de donateur en het 
sponsorkind, dat door ons wordt gefaciliteerd, merkt de donateur hoe waardevol de steun is. 
Eind 2020 zijn er 46 deelnemers aan het Fund-a-Kid programma die in totaal 60 kinderen 
sponsoren. Daarnaast hebben we 26 vaste donateurs. 
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Jaar 2021 
Op basis van het opgestelde jaarplan 2021 zijn de plannen voor fondsenwerving en 
relatiebeheer als volgt: 
 

 De stichting bestaat ruim zes jaar en we vangen sinds twee jaar kinderen en 
jongeren op in ons ontwikkelingscentrum in São João del Rei. De naamsbekendheid 
en het geloof in onze stichting en activiteiten neemt steeds verder toe. Om onze lange 
termijn doelstelling te realiseren zal het jaar 2021 evenals 2019 en 2020 in het teken 
staan van Verbinden en Activeren. 

 
 In 2021 zullen we verder gaan werken aan de volgende vormen van fondsenwerving: 

- Benaderen van andere stichtingen voor het financieren van de opvang van de 
kinderen en/of projecten 

- Kerken vinden die ons jaarlijks willen ondersteunen door de opbrengsten van één 
collecte te doneren 

- Bedrijven in Nederland en Brazilië benaderen die samen willen werken 
- Vaste donateurs werven 
- Evenementen organiseren 
- Ambassadeurs Projecten opzetten met middelbare scholen 
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7. Financiën 
 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil is een ANBI-instelling. Dit betekent dat uw giften fiscaal 
aftrekbaar zijn. 
 
 
7.1 Financieel beleid 
 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil voert een helder financieel beleid. Uitgangspunten zijn 
integriteit en transparantie. Daarnaast is het belangrijk dat continuïteit gewaarborgd is. 
Hiervoor voeren wij een adequaat financieel beheer zowel in Nederland als in Brazilië. Het 
bestuur heeft dit geborgd in de beschrijving van de (Administratieve) Organisatie en Interne 
Controle. 
 
Besteding aan de doelstellingen 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil streeft ernaar, ten minste 95% van de giften die wij 
ontvangen rechtstreeks aan de kansarme kinderen in Brazilië te besteden. Dit is de 
zogenaamde bestedingsratio. We zijn ons ervan bewust dat een organisatie alleen kan 
draaien bij goed beheer van de financiële middelen en een transparante communicatie over 
besteding van de gelden en de gemaakte kosten. De noodzakelijke organisatorische kosten 
(promotie, administratie en externe controle) houden we zo laag mogelijk: 
• De bestuursleden werken geheel op vrijwillige basis zonder enige onkostenvergoedingen; 
• Dienstverleners verrichten veelal diensten tegen een gereduceerd tarief. 
 
Bestemmingsfondsen 
 
Kinderen 
Dit fonds is bestemd voor de kinderen die in het ontwikkelingscentrum worden opgevangen. 
Zodat we hen, als ze bij ons zijn, iets te eten en te drinken kunnen geven, maar ook kunnen 
voorzien van begeleiding, lessen en materialen. 
 
Ontwikkelingscomplex 
In 2016 zijn we gestart met de bouw van het ontwikkelingscentrum in São João del Rei. 
Onze visie is dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. De 
doelstelling van dit project is een plek te creëren waar kansarme kinderen zich veilig voelen, 
waar ze kunnen spelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen en stabiele 
persoon. En waar ze op latere leeftijd een vak kunnen leren zodat ze zelf in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Als het project is afgerond dan is het volgende bereikt: 

 Energiezuinig opvangtehuis (met zonnepanelen) 
 Vakschool 
 Sport- en spelvoorzieningen 
 Moestuin 
 Beheerderswoning met gastenverblijf 
 Winkeltje om producten te verkopen 

 
Inmiddels zijn 5 van de 8 deelprojecten gerealiseerd. De nog 3 resterende deelprojecten zijn: 
 
 Benodigd 
 (herzien)  
 budget 
3. Beheerderswoning / appartementen 74.100 
4. Tweede gebouw 240.000 
5. Sport- en speelplaats 131.800  
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Deelproject 3 Beheerderswoning / appartementen 
De beheerderswoning zal bewoond worden door de beheerder van het terrein. De 
appartementen zijn bestemd voor de huisvesting van bezoekers en vrijwilligers. Tevens zal in 
dit gebouw een radiostudio gerealiseerd worden. 
 
Deelproject 4 Tweede gebouw 
Ter versterking van het “vakschool” deel van het ontwikkelingscentrum zal in 2021 gestart 
worden met de bouw van het tweede gebouw. Hiermee wordt ook 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. 
 
Deelproject 5 Sport- en speelplaats 
De sport- en speelplaats biedt de kinderen de mogelijkheid om gezond te bewegen en te 
spelen. En ook om even veilig kind te kunnen zijn. De sport- en speelplaats zal de volgende 
faciliteiten omvatten: 

 Multifunctioneel sportveld 
 Klimrek/glijbaan/speeltoestellen 
 Ruimte om te fietsen en bewegen 
 Aparte kleuter speelplaats voor de allerkleinsten 
 Opslag voor sport- en spel attributen 
 Overkapping ter bescherming tegen de zon en de regen 

 
Container 
In 2020 is de container, die al lange tijd gereed stond voor verzending, verscheept naar 
Brazilië. Wij zullen de verzending van deze container in 2021 goed evalueren en besluiten of 
we een tweede container met hulpgoederen willen versturen. 
 
Noodhulp 
Nagenoeg alle in 2020 ontvangen donaties zijn overgemaakt naar Brazilië. Soms ontvangen 
we nog een donatie. Deze voegen we toe aan het bestemmingsfonds. 
 
Pick-up 
Betreft de ontvangen donaties voor de Pick-up, welke begin 2021 overgemaakt zijn naar 
Brazilië. 
 
Spaarrekening 
Gelden staan op een spaarrekening en zijn op korte termijn opvraagbaar en worden niet 
belegd in effecten. 
 
Begroting 
Het financiële boekjaar van Stichting Nieuwe Generatie Brasil loopt gelijk aan het 
kalenderjaar. De begroting voor een kalenderjaar wordt vastgelegd in de voorafgaande 
decembermaand. De concept begroting wordt opgesteld door de penningmeester en 
vervolgens wordt deze in de bestuursvergadering vastgesteld. Minimaal eenmaal per 
kwartaal worden de gerealiseerde cijfers vergeleken met de begrote cijfers. Verschillen 
worden besproken en indien noodzakelijk worden plannen en/of bestedingen herzien. 
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7.2 Financieel verslag 
 
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van EUR 61.987 tegenover 
een positief exploitatiesaldo van EUR 44.443 in 2019. Conform ons beleid hebben we van de 
gedoneerde gelden minus 5% aftrek voor algemene kosten bestemmingsfondsen gevormd. 
Alle gelden die overgemaakt zijn naar de Braziliaanse stichting zijn onttrokken aan de 
bestemmingsfondsen. De mutatie in de bestemmingsfondsen is in 2020 per saldo een 
toevoeging van EUR 59.410 (vorig jaar EUR 40.835). 
 
Baten 
De totale baten bedragen EUR 185.775 (vorig jaar EUR 193.398) en zijn verkregen uit 
eenmalige en periodieke giften onder aftrek van 5% dekking voor algemene kosten. De 
ontvangen giften bedragen EUR 195.553, waarvan EUR 9.778 dient als dekking voor de 
algemene kosten. Naast de in Nederland ontvangen giften heeft Wilde Ganzen in 2020 EUR 
22.806 rechtstreeks overgemaakt naar Brazilië. 
 
Lasten 
De totale lasten bedragen EUR 123.788 (vorig jaar EUR 148.955) en zijn besteed aan de 
kinderen (EUR 32.937), de projecten (EUR 93.428) en algemene kosten. De algemene kosten 
bedragen EUR 7.201. Hiertegenover staat een dekking van EUR 9.778 zodat er per saldo een 
overschot is op algemene kosten van EUR 2.577 (vorig jaar EUR 3.608). 
 
We blijven een zeer terughoudend beleid voeren voor het maken van kosten. 
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7.3 Balans per 31 december 2020 
(Na resultaatverdeling) 
in euro’s    
  31-12-2020  31-12-2019
   
  EUR EUR 
   
ACTIVA 
 
Vlottende activa 
 
Overige vorderingen en overlopende activa 8.550 38.232
   
Liquide middelen  78.110 53.327  
 
  ---------  --------- 
TOTAAL ACTIVA 86.660  91.559  
   ====== ====== 
 
 
PASSIVA 
 
Overige reserves 
Overschot / tekort voorgaande boekjaren 4.582 2.005  
 
 
Vastgelegd vermogen 
 
Bestemmingsfondsen: 

 Kinderen 37.386 21.137 
 Ontwikkelingscentrum 9.530 21.676 
 Zonnepanelen --- 4.750 
 Container 9.379 11.365 
 Noodhulp 29 --- 
 Pick-up 22.114 --- 

  ---------  --------- 
  78.438 58.928 
 
Kortlopende schulden 
 
Overige schulden en overlopende passiva 3.640 30.626 
    
   ---------   --------- 
TOTAAL PASSIVA 86.660  91.559
  ======  ====== 
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7.4 Staat van baten en lasten over 2020 
in euro’s    
 2020 2020 2019 
 begroting realisatie realisatie 
 

 EUR EUR EUR  
 
Baten 
Kinderen  70.000 51.775 54.411 
Ontwikkelingscentrum 79.800  73.237 111.380 
Zonnepanelen 10.500 --- 25.845 
Container  3.000 3.000 11.964 
Noodhulp  --- 44.263 --- 
Pick-up  21.000 23.278 --- 
  --------- ---------   --------- 
Totaal opbrengsten 184.300 195.553  203.600 
Af: 5% dekking algemene kosten -/- 9.215 -/- 9.778 -/- 10.202 
  --------- ---------  --------- 
Totale baten  175.085 185.775  193.398  
 
 
Lasten 
Kinderen  54.000 32.937 39.740 
Ontwikkelingscentrum 53.800 43.721 93.020 
Zonnepanelen 10.000 4.750 19.803 
Container  12.000 2.936 --- 
Noodhulp  --- 42.021 --- 
  --------- ---------   --------- 
  129.800 126.365 152.563 
 
Algemene kosten 9.215 7.201  6.594 
Af: kostendekking -/- 9.215 -/- 9.778 -/- 10.202 
  --------- ---------   --------- 
  --- -/- 2.577 -/- 3.608 
  --------- --------- --------- 
Totale lasten 129.800 123.788  148.955  
  --------- --------- --------- 
Saldo baten minus lasten 45.285 61.987  44.443  

 ====== ======   ====== 
 
Resultaatbestemming 
Bestemmingsfonds kinderen  16.249 11.951 
Bestemmingsfondsen ontwikkelingscentrum  25.854 12.769 
Bestemmingsfonds zonnepanelen  -/- 4.750 4.750 
Bestemmingsfonds container  -/- 86  11.365 
Bestemmingsfonds noodhulp  29 --- 
Bestemmingsfonds pick-up  22.114 --- 
Positief exploitatiesaldo  2.577 3.608 
   --------- --------- 
Saldo baten minus lasten  61.987 44.443 

   ======  ====== 
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7.5 Kasstroomoverzicht over 2020  
in euro’s    
 

 2020  2019 
    
 EUR EUR  
 
Stichtingsresultaat  2.577  3.608 
 
Aanpassingen voor: 
Mutatie bestemmingsfondsen 19.510 2.835 
 --------- --------- 
 22.087  6.443 
Verandering in werkkapitaal 
Vorderingen 29.682 37.768 
Schulden -/- 26.986 -/- 20 
 --------- ---------
   
Kasstroom uit operationele activiteiten 24.783 44.191  
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0 
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0  0  
   
 --------- --------- 
   
Afname resp. toename geldmiddelen 24.783 44.191
 ====== ====== 
   
   
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 
Stand per 1 januari 53.327 9.136  
Mutatie boekjaar 24.783  44.191  
 --------- --------- 
Stand per 31 december 78.110  53.327 
 ====== ====== 
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7.6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de vereisten zoals gesteld in RJ 650 
(Richtlijn C2). 
 
Overige vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis 
van individuele waardering van de uitstaande vordering. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. 
 
Overige reserves 
Exploitatietekorten en -overschotten worden geboekt onder de Overige reserves. 
 
Vastgelegd vermogen 
Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen waaraan derden een specifiek doel hebben 
gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen geschieden vanuit 
de resultaatbestemming. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo 
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.  
 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd.  
 
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 
voorzienbaar zijn. 
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7.7 Toelichting op de balans 
in euro’s    
 
  31-12-2020  31-12-2019 
 
  EUR    EUR  
 
Overige vorderingen en overlopende activa 
Toezegging donateur  8.550  38.000 
Vooruitbetaalde kosten --- 232 
  ---------  --------- 
Totaal overige vorderingen en overlopende activa  8.550 38.232  
  =======  ====== 
 
De post Toezegging donateur betreft de vordering die voortvloeit uit een schenkingsovereen-
komst. Met de gever zijn aanvullende afspraken gemaakt. 
 
 
Liquide middelen 
ABN Amro Bank, rekening-courant 6.110 4.327 
ABN Amro Bank, spaarrekening 72.000 49.000 
  ---------  --------- 
Totaal liquide middelen  78.110 53.327  
  ======  ====== 
 
 
Overige reserves 
Stand per 1 januari  2.005  -/- 1.603  
Mutatie boekjaar  2.577   3.608 
  ---------   ---------  
Stand per 31 december  4.582  2.005  
  ======  ====== 
 
 
Bestemmingsfonds Kinderen 
Stand per 1 januari  21.137  9.186 
Ontvangen donaties  49.186  51.691 
Overgemaakt naar Associação Nova Geração Brasil -/- 32.937  -/- 39.740 
  ---------  --------- 
Stand per 31 december  37.386  21.137 
  ======  ====== 
 
 
Bestemmingsfonds deelproject 3 Beheerderswoning 
Stand per 1 januari  17.628  52.718 
Ontvangen donaties  9.500  --- 
Betaalde projectkosten  -/- 17.627  -/- 35.090 
  ---------  --------- 
Stand per 31 december  9.501  17.628 
  ======  ====== 
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  31-12-2020  31-12-2019 
 
  EUR    EUR  
 
Bestemmingsfonds deelproject 5 Sport- en speelplaats 
Stand per 1 januari  4.048  -/- 4.870 
Ontvangen donaties  16.781  37.389 
Betaalde projectkosten  -/- 20.800  -/- 28.471 
  ---------  --------- 
Stand per 31 december  29  4.048 
 
  ======  ====== 
 
Bestemmingsfonds Zonnepanelen 
Stand per 1 januari  4.750  --- 
Ontvangen donaties  ---  24.553 
Betaalde projectkosten  -/- 4.750  -/- 19.803 
  ---------  --------- 
Stand per 31 december  ---  4.750 
  ======  ====== 
 
 
Bestemmingsfonds Container 
Stand per 1 januari  11.365  --- 
Ontvangen donaties (incl. toegezegd)  11.400  11.365 
Betaalde projectkosten  -/- 13.386  --- 
  ---------  --------- 
Stand per 31 december  9.379  11.365 
  ======  ====== 
 
 
Bestemmingsfonds Noodhulp 
Stand per 1 januari  ---  --- 
Ontvangen donaties  42.050  --- 
Betaalde projectkosten  -/- 42.021  --- 
  ---------  --------- 
Stand per 31 december  29  --- 
  ======  ====== 
 
 
Bestemmingsfonds Pick-up 
Stand per 1 januari  ---  --- 
Ontvangen donaties  22.114  --- 
Betaalde projectkosten  ---  --- 
  ---------  --------- 
Stand per 31 december  22.114  --- 
  ======  ====== 
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  31-12-2020  31-12-2019 
 
  EUR    EUR  
 
Overige schulden en overlopende passiva 
Accountantskosten  605  605 
Diversen  3.035  21 
Lening  ---  30.000 
  ---------   ---------  
Stand per 31 december  3.640  30.626 
  ======  ====== 
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7.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 
In euro’s    
 
 2020 2020 2019 
 begroting realisatie realisatie
      
 EUR EUR EUR  
 
Baten  
 
Kinderen 
Fund-a-Kid programma 27.000 21.140 18.505 
Periodieke donateurs 6.000 5.648 5.353 
Overige particuliere giften 5.000 2.378 9.495 
Bedrijven 5.000 50 8.066 
Andere stichtingen 22.000 21.900  7.650 
Kerken 5.000 659 3.840 
 --------- ---------  --------- 
Giften 70.000 51.775 52.909 
 
Culinaire evenementen  --- 1.502 
 ---------  ---------  ---------  
 70.000 51.775 54.411 
 ====== ====== ====== 
 
De ontvangen baten voor de kinderen zijn lager dan begroot. Door de lockdown heeft er geen 
gerichte fondsenwerving voor de kinderen plaatsgevonden. Nagenoeg alle eenmalige giften 
zijn in de periode 23 maart t/m 19 oktober aangewend voor de Noodhulp. De eenmalige 
giften vanaf 20 oktober t/m 31 december zijn bestemd voor de Pick-up. In 2020 zijn geen 
evenementen georganiseerd. 
 
Ontwikkelingscentrum 
Bedrijven --- 15.573 --- 
Andere stichtingen 2.700 ---  32.000 
Kerken --- 4.006 --- 
Willem goes Brasil 37.100 13.250 39.380 
Overige particuliere giften 40.000 40.408 40.000 
 --------- ---------  ---------  
Giften 79.800 73.237 111.380 
 ====== ====== ====== 
 
De ontvangen baten ten behoeve van het ontwikkelingscentrum bedragen EUR 73.237 
tegenover EUR 79.800 begroot. Willem goes Brasil heeft door de lockdown minder 
activiteiten kunnen uitvoeren en daardoor minder geld opgehaald en gedoneerd. De giften 
van bedrijven zijn aangewend voor de overname van de inventaris van het café en zullen 
worden aangewend voor de afbouw van de appartementen. 
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 2020 2020 2019 
 begroting realisatie realisatie
      
 EUR EUR EUR  
 
Zonnepanelen 
Bedrijven  --- 14.845 
Overige particuliere giften  --- 11.000 
  ---------  ---------  
Giften 10.500 --- 25.845 
 ====== ====== ====== 
 
De aanleg van de zonnepanelen is in 2020 afgerond. De in 2019 ontvangen donaties waren 
toereikend om de aanleg te realiseren. Derhalve zijn in 2020 geen aanvullende fondsen 
geworven. 
 
 
Container 
Bedrijven  --- 450 
Andere stichtingen  ---  5.250 
Evenementen  --- 584 
Overige particuliere giften  3.000 5.680 
  ---------  ---------  
Giften 3.000 3.000 11.964 
 ====== ====== ====== 
 
De ontvangen baten voor de container betreft een jaarlijkse donatie voor de door de stichting 
voorgeschoten kosten voor de verzending van een container met kantoormeubelen. 
 
Noodhulp 
Bedrijven  1.000 --- 
Andere stichtingen  17.900  --- 
Kerken  6.335 --- 
Overige particuliere giften  19.028 --- 
  ---------  ---------  
Giften --- 44.263 --- 
 ====== ====== ====== 
 
De voor Noodhulp ontvangen donaties zijn aangewend voor: 

 2x per dag eten voor vele mensen. 

 Extra educatieve activiteiten voor de leerlingen. 

 Bijbelteksten ter overdenking voor de familie.  
 Medische ondersteuning. 

 Verstrekken van hygiëne producten. 

 De wijk informeren over de preventiemaatregelen. 

 Luisterend oor voor de bevolking. 

 Regelmatig ouders bellen om te bespreken hoe goed gaat.  

 Verstrekken van voedselpakketten voor de dagen dat we gesloten zijn (weekenden en 
verplichte feestdagen) en voor families die verder weg wonen. 
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 2020 2020 2019 
 begroting realisatie realisatie
      
 EUR EUR EUR  
 
Pick-up 
Bedrijven  7.500 --- 
Andere stichtingen  1.500  --- 
Kerken  3.396 --- 
Overige particuliere giften  10.882 --- 
  ---------  ---------  
Giften 21.000 23.278 --- 
 ====== ====== ====== 
 
De begroting ad EUR 21.000 was oorspronkelijk bedoeld voor de aanschaf van een minibus. 
In de loop van het jaar werd echter duidelijk dat het beter was om een pick-up aan te 
schaffen. De donaties zijn ontvangen n.a.v. de eindejaar actie en #GivingTuesday. 
 
 
Lasten kinderen 
 
Donatie naar Brazilië 54.000 32.937  39.740 
  ====== ====== ======  
 
Vanwege de lockdown niet het volledige jaarbedrag betaald aan de Braziliaanse stichting. 
 
 
Lasten Ontwikkelingscentrum 
 
Deelproject 3 Beheerderswoning 12.000 17.627 35.090 
Deelproject 5 Sport- en speelplaats 39.300 20.800 28.471 
Deelproject 8 Brandveiligheidsvoorziening 2.500 --- 29.459 
Dependance --- 5.294 --- 
  --------- ---------   --------- 
  53.800 43.721  93.020 
  ======= ======= ======  
 
In 2020 is er verder gewerkt aan de beheerderswoning en de appartementen. De bouw van 
de appartementen was in eerste instantie niet voorzien in 2020. Doch deze zijn om 
bouwtechnische redenen wel grotendeels gerealiseerd in 2020. De verdere bouw van de 
sport- en speelplaats kon slechts deels gerealiseerd worden, aangezien Willem goes Brasil 
vanwege de lockdown onvoldoende fondsen heeft kunnen werven. De uitgave voor de 
dependance betreft de overname van de inventaris van het café. 
 
 
Zonnepanelen 
 
Donatie naar Brazilië 10.000 4.750  19.803 
  ====== ====== ======  
 
Het zonnepanelenproject is in 2020 afgerond. De lagere dan gebudgetteerde kosten houden 
verband met het besluit om de laatste fase van het project niet te realiseren. 
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 2020 2020 2019 
 begroting realisatie realisatie
      
 EUR EUR EUR  
 
 
Container 
 
Transport naar Brazilië 12.000 2.936  --- 
  ====== ====== ======  
 
De container is in 2020 verzonden. De in Brazilië gemaakte kosten konden voldaan worden 
uit daar reeds aanwezige fondsen. 
 
 
Noodhulp 
 
Donatie naar Brazilië --- 42.021  --- 
  ====== ====== ======  
 
Alle in Nederland ontvangen donaties zijn overgemaakt naar Brazilië. Zie ook de toelichting 
bij de ontvangen donaties.    
 
 
Algemene kosten 
 
Marketing 2.500 560 114 
Relatiebeheer 500 --- --- 
Samenwerking met Brazilië 1.500 --- 773 
Brochures, papier en enveloppes 700 --- 499 
Mailingkosten (porto en printen) 900 1.151 1.228 
Accountantskosten 605 605 605 
Opslag- en keuringskosten container --- --- 1.848 
CBF 540 530 301 
Computerkosten --- 3.709 269 
Bankkosten 700 536 614 
Onvoorzien / Diversen 1.270 110 343 
  --------- ---------   --------- 
  9.215 7.201  6.594 
  ====== ====== ======  
 
De algemene kosten bedragen EUR 7.201 tegenover begroot EUR 9.215. De lagere algemene 
kosten houden voornamelijk verband met het feit dat er nauwelijks kosten gemaakt zijn op 
het gebied van Marketing en Relatiebeheer. Ook zijn er lagere kosten bij de samenwerking 
met Brazilië omdat Samuel van de Raa vanwege de lockdown niet in Nederland is geweest. 
De hogere computerkosten zijn het gevolg van een (geplande) aankoop van een nieuwe 
computer. 
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8. Samenstellingsverklaring van de accountant  
 
 
Aan de leiding van de Stichting 
Nieuwe Generatie Brasil te Breda 
 
 
Samenstellingsverklaring van de accountant 

 
De jaarrekening van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil te Breda is door ons samengesteld 
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 
voor accountants geldende Standaard 4410H, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van 
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 van het Nederlandse 
Burgerlijk Wetboek (BW) 2. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en 
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
te Breda. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in 
staat stellen om een oordeel te geven of en conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat 
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben 
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Voor een nadere toelichting op de aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de 
VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
 

 
De Bilt, 11 februari 2021 

 

Stolk Registeraccountant 
 
 
 
w.g. Drs. P. Stolk Registeraccountant 
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BIJLAGE – Uittreksel uit het Meerjarenplan 2021 – 2026 
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)bouw-
projecten, 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).  

 

  



  
 
  

37 
 

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). 
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Ieder kind verdient een eerlijke kans! 
 

 
 
 
 
 


