
“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 einde van de pandemie hier in Brazilië is nog lang niet in zicht. Het eerste 
kwartaal van 2021 markeert de start van een heftige tweede golf. Ook in Nederland 
kwamen de berichten en beelden van Amazone-hoofdstad Manaus binnen, waar 
mensen stierven in de wachtrij voor het ziekenhuis of zelfs in het ziekenhuis door 
gebrek aan zuurstofflessen. Deze crisis (en nieuwe corona-variant) breidt zich 
daarna snel verder uit naar de rest van het land, waarbij zelfs het rijke zuiden te 
maken krijgt met tekorten aan IC-bedden, zuurstof, personeel en medicijnen. 
 
Ook in São João del Rei is de tweede golf goed merkbaar en veel heftiger dan de 
eerste golf vorig jaar. De ziekenhuizen hier stroomden ook vol en de bezettingsgraad 
zat lange tijd boven de 100%. Ook hier zijn een tijdje wachtrijen geweest om een 
plek op de IC te krijgen.  
 
Het is de vraag wat het meeste lijdt op dit moment: de gezondheidszorg, de 
economie of het onderwijs. Op al deze gebieden gaat het op dit moment dramatisch 
in Brazilië. Als stichting zijn we het meest betrokken bij het onderwijs en we zien 
dat het voor ‘normaal’ functionerende gezinnen al enorm lastig is om fatsoenlijk 
onderwijs te kunnen volgen. Laat staan voor onze doelgroep. Deze kinderen worden 
op alle manieren buitengesloten. Ze hebben geen middelen en geen ondersteuning 
vanuit huis en ook de school kan het eigenlijk niets interesseren. Dat kinderen 
massaal uitvallen wordt ook door niemand opgemerkt.  
 
Nog steeds – al meer dan een jaar inmiddels – zijn de scholen dicht en is er geen 
enkele les meer gegeven. Als stichting staan we met onze rug tegen de muur, omdat 
wij ons wél bekommeren om deze kinderen, maar we daarbij ook afhankelijk zijn 
van de medewerking van school. School is niet bereikbaar omdat niemand daar 
fysiek aanwezig is en dus ook niet de telefoon opneemt. Contact moeten de 
ouders/leerlingen daarom maar opnemen via email. Maar onze doelgroep weet niet 
eens wat email is, laat staan dat ze het kunnen gebruiken. Als stichting proberen 
we hier zoveel mogelijk in te helpen. 
Ondanks de situatie proberen we de kinderen zoveel mogelijk bijlessen te laten 
volgen bij ons, alhoewel het lastig blijft om de veiligheid te kunnen borgen van onze 
medewerkers en de leerlingen. Door deze bijlessen kwamen onze docenten ook tot 
de schokkende conclusie dat ze niet alleen niets geleerd hebben in het afgelopen 
jaar, maar zelfs flink achteruit zijn gegaan: 12-jarigen die niet meer goed kunnen 
lezen, 7-jarigen die niet eens meer kunnen tellen enz. 
 
Een heel verhaal en dan hebben we het nog niet eens over de economie gehad die 
ook zwaar te lijden heeft zonder dat de overheid over middelen beschikt om te 
ondersteunen. Hierdoor hebben de meeste ouders geen werk meer en dat betekent 
hier dus vrijwel geen inkomen meer. Daardoor hebben we ervoor gekozen om de 
gezinnen extra te ondersteunen door de leerlingen iedere dag brood of een warme 
maaltijd voor het hele gezin mee naar huis te geven.  
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Vanwege de hele situatie hebben we heel veel nieuwe aanvragen gekregen van 
ouders die hun kinderen bij ons wilden inschrijven. Om zoveel mogelijk kinderen te 
kunnen helpen, hebben we het aantal groepen uitgebreid en bieden we nu 
ondersteuning aan 170 kinderen en hun gezinnen. Dit willen we graag blijven 
voortzetten, ook nadat de coronapandemie op zijn retour is, want de gevolgen van 
deze pandemie zullen nog jarenlang merkbaar zijn bij deze kinderen. Daarvoor 
hebben we wel extra sponsoren nodig die structureel een bijdrage willen leveren aan 
de toekomst van deze kinderen. 
 
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 
Mei 2021 
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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: 

Ø Hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken 
Ø Zichzelf en hun toekomstige gezin goed kunnen onderhouden 
Ø Ze betrokken te maken bij de stichting om iets terug te geven voor de 

volgende generatie 
 
Dit vertaalt zich in: 

Ø Een veilige omgeving bieden aan kansarme kinderen 
Een omgeving waar ze liefde zien en voelen en waar aandacht is voor de 
gezondheid 

Ø Een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van: 
‒ Sociale ontwikkeling 
‒ Maatschappelijk ontwikkeling 
‒ Educatieve ontwikkeling 
‒ Persoonlijke ontwikkeling 
‒ Lichamelijke ontwikkeling (sporten) 

Ø 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 
Eerste kwartaal 2021 

Algemeen 
Op 9 maart jl. zijn we met veel enthousiasme gestart om de kinderen weer in 
ons ontwikkelingscomplex op te vangen, uiteraard Corona proof. Dit duurde 
echter maar 3 dagen want toen werd in Jão João del Rei code paars 
afgekondigd. Opnieuw moesten we stoppen met onze activiteiten. Daarmee 
stonden we in Brazilië weer voor nieuwe uitdagingen. Ondanks alle 
beperkende maatregelen hebben we toch een aantal mooie activiteiten en 
acties kunnen doen. 
 

A. Begeleiding Kind en Gezin 
We begonnen het schooljaar op 9 maart en hielden een bijeenkomst met de 
ouders en verantwoordelijken voor de studenten. Hier werden de plannen 
voor het nieuwe schooljaar gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst deelden 
we schoolpakketten uit aan onze leerlingen, met notitieboekje, potlood, gum 
en liniaal. In samenwerking met een lokale organisatie kregen de leerlingen 
van 6 tot 11 jaar ook een rugzak.  
 
Vanaf het moment van code paars (12 maart) zijn we de gezinnen blijven 
ondersteunen met medicijnen, met hulp aan families waar gezinsleden 
besmet zijn met het Coronavirus en ook vervoer van mensen naar een 
andere stad waar ze medische hulp ontvangen. 
 
Ter gelegenheid van Pasen hebben we met donaties vanuit Nederland en 
Brazilië alle gezinnen een paasei, gemaakt in onze eigen keuken, kunnen 
geven. 
 
Met het programma “Married Forever” vertellen we de ouders over hun 
huwelijkse rechten en plichten en op deze wijze helpen wij hen hun huwelijk 
te versterken. 
 

B. Persoonlijke vorming 
Begin maart had elke leraar een klas onder zijn of haar hoede om met elkaar 
te praten over wat de pandemie voor hen en de thuissituatie betekent. Elke 
leraar deed dat op zijn eigen manier zoals: muziek, reflectiemomenten, 
spelen, tekenen. We merken dat veel kinderen zich onzeker voelen en 
gedemotiveerd zijn wat de toekomst betreft. Deze bijeenkomsten zijn 



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  

 

belangrijk gebleken en zullen dat ook noodzakelijk blijven in deze barre, 
onzekere tijden. 
 

C. Gezonde voeding 
Op 9, 10 en 11 maart hebben we onze kinderen lunch en snacks gegeven en 
zij hebben tevens eten mee kunnen nemen voor hun familie. Dagelijks 
werden 500 broodjes en 200 maaltijden uitgedeeld. 
 
De groenten die door vrijwilligers in onze moestuin verbouwd worden, 
worden gebruikt voor de maaltijden van de vakschool maar worden ook 
verkocht aan buurtbewoners. 
 

D. Onderwijsondersteuning 
Wij printen sinds het begin van de pandemie voor 
de leerlingen die les op afstand krijgen veel 
studiemateriaal. In maart waren dit 17.000 
vellen. Wij onderhouden contacten met de diverse 
scholen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
programma’s van die scholen. 
De NGB-docenten blijven via WhatsApp of 
persoonlijk beschikbaar voor uitleg aan de 
leerlingen en hun ouders. 
 
Ook hebben we ondersteuning gegeven aan een 

oud-leerling van ons die nu een Academische opleiding volgt en met veel 
vragen zat. In de afgelopen maanden is het eerste krantje met de naam Voz 
em Ação (Stem in Actie) verschenen. Deze krant is geheel gemaakt door onze 
kinderen onder begeleiding van de docenten. De kinderen maakten teksten, 
raadsels, tekeningen, etc. om de krant te vullen. 
 

E. Vakopleidingen 
Onze stagiair Vitor Hugo maakte in maart verschillende houten manden, die 
werden gebruikt voor de verkoop voor Internationale Vrouwendag. De 
manden waren gevuld met verschillende producten, gemaakt door onze 
leerlingen in de bakkerij, zoals donuts, cakes, taarten, koekjes en snacks. 
Ook hielp Vitor Hugo met de bouw van het meubilair voor de ruimte van de 
NGB-radio. 
 
Door code paars moesten enkele stages helaas stopgezet worden. Zowel bij 
onze winkel bij de vakschool als ook bij de winkel in het centrum. 
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De bakkerij blijft gewoon functioneren en de verkoop is de laatste tijd 
aanzienlijk gestegen. Ook de bestellingen van en leveringen aan de vaste 
klanten gaan gewoon door. Alles natuurlijk volgens de voorgeschreven 
Corona-maatregelen. 
 

F. Creatieve expressie 
Op het gebied van Educommunication 
hebben leerlingen deelgenomen aan de 
inleidende workshop. De leerlingen werden 
aangemoedigd om een podcast met hun 
telefoon op te nemen over een onderwerp 
dat relevant is voor de klas en/of de 
gemeenschap. Het gekozen thema was de 
covid-19 pandemie. De activiteit werd 
uitgevoerd door verschillende teams: 
productie, inhoud, opname en montage. 

 
Ook via de radio hebben enkele leerlingen hun eerste studio-ervaring 
opgedaan. Het wekelijkse programma probeert een motiverende boodschap 
door te geven. Leerlingen hebben op deze manier de mogelijkheid om te leren 
over technologie, stemgebruik en verbeteringen in interpersoonlijke 
communicatie, naast het reflecteren op boodschappen. In totaal zijn er in 
maart vijf uitzendingen opgenomen. 
 
In de studio werden ook audio-nieuwsbrieven (NGB Informa) geproduceerd. 
In maart zijn vier edities verschenen en verspreid via WhatsApp en social 
media. 
 

G. Sport en ontspanning 
Een andere leuke activiteit die gestart werd, waren de danslessen voor 6- en 
7- jarigen. 
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Bijlage B: Activiteiten in Nederland 
Eerste kwartaal 2021 

 
Eerste kwartaal 2021 
Bij deze een opsomming van de activiteiten die in Nederland zijn gerealiseerd.  
 
Datum Activiteit Verslag uitvoering 
Q1-2021 Jumbo statiegeld 

actie 
In januari konden klanten van de Jumbo in 
Oisterwijk (Pannenschuurplein) hun statiegeld 
doneren aan stichting Nieuwe Generatie Brasil. 
Hiermee is 236,55 Euro opgehaald.  

 
Planning voor de rest van 2021 
 
Datum Activiteit Gepland 
2021 Fondsenwerving Bestuur gaat een stappenplan opzetten voor een 

marketingplan. 
2021 Bestuur Bestuur zal op afstand gaan overleggen met de 

Braziliaanse stichting. 
2021 Stichtingen Andere stichtingen blijven benaderen voor 

samenwerking. 
2021 Kerken Kerken blijven benaderen voor sponsorschap. 
2021 Bedrijven Bedrijven blijven selecteren voor sponsorschap.  
2021 Presentaties We blijven beschikbaar om op verzoek (op afstand) 

presentaties te geven over de stichting. 
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Bijlage C: Financiële informatie 
 
 
Hierna volgt een overzicht van de baten en lasten in het eerste kwartaal van 
2021. De opgenomen begrotingscijfers betreffen een kwart van de 
jaarbegroting. De baten en lasten ontwikkelen zich in het eerste kwartaal van 
2021 als volgt: 
  
Resultaat tot en met 31 maart 
(in euro’s)  
 2021 2021 2020  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 
 
Ontvangen giften 39.187 44.365 92.469 
Betaald aan projecten -/- 35.625 -/- 69.414 -/- 56.855  
Dekking algemene kosten 2.063 2.335 4.867 
Algemene kosten -/- 2.063 -/- 1.464 -/- 1.558  
 --------- --------- --------- 
Saldo baten minus lasten 3.562 24.178 38.923 
 ====== ====== ====== 
  
  
Ontvangen giften  
In het eerste kwartaal van 2021 is in totaal EUR 46.700 aan giften ontvangen. 
Van de ontvangen giften wordt (maximaal) 5% gereserveerd voor algemene 
kosten:  
 
 2021 2021 2020  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 
 
Kinderen 17.500 11.744 28.975 
Sport- en speelplaats 9.250 24.466 13.861 
Overige bouwactiviteiten 11.250 10.000 40.000 
Dependance 2.500 --- --- 
Pick-up --- 350 --- 
Container 750 --- --- 
Noodhulp --- 140 14.500 
 --------- --------- --------- 
 41.250 46.700 97.336 
Af: 5% voor algemene kosten -/- 2.063 -/- 2.335 -/- 4.867  
 --------- --------- --------- 
Totaal baten 39.187 44.365 92.469 
 ====== ====== ====== 
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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. 
 
Sport- en speelplaats 
In het eerste kwartaal hebben we van een stichting een grote gift ontvangen 
ten behoeve van het dak van de sportplaats. 
 
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 aan projecten 
In het eerste kwartaal van 2021 is in totaal EUR 69.414 betaald aan de 
Braziliaanse Stichting:  
  
 2021 2021 2020  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 
 
Kinderen 13.775 15.400 27.000 
Sport- en speelplaats 8.750 22.400 15.000 
Overige bouwactiviteiten 10.675 9.500 2.472 
Dependance 2.425 --- --- 
Pick-up --- 22.114 --- 
Container --- --- 231 
Noodhulp --- --- 10.000 
Voedselpakketten en schoolkits --- --- 2.152 
 --------- --------- --------- 
Totaal lasten 35.625 69.414 56.855 
 ====== ====== ====== 
 
 
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. 
 
Pick-up 
Het naar Brazilië overgemaakte bedrag is per abuis niet in de begroting 
opgenomen en betreft de in 2020 verkregen fondsen voor de aanschaf van 
een robuuste pick-up.  
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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.  
  
  
 2021 2021 2020  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 
 
Algemene kosten 
Beschikbaar: 5% van giften 2.063 2.335 4.867 
Besteding -/- 2.063 -/- 1.464 -/- 1.558 
 --------- --------- --------- 
Overschot --- 871 3.309 
 ====== ====== ====== 
 
De lagere kostenbesteding wordt verklaard door lagere uitgaven voor 
marketing en voor reiskosten vanuit Brazilië naar Nederland.  
  
   
Aantal sponsors Fund-a-Kid  

• Vierde kwartaal 2018: 29 
• Vierde kwartaal 2019: 42 
• Vierde kwartaal 2020: 46 
• Eerste kwartaal 2021: 46 

  
Aantal kinderen gesponsord Fund-a-Kid  

• Vierde kwartaal 2018: 38  
• Vierde kwartaal 2019: 57 
• Vierde kwartaal 2020: 60 
• Eerste kwartaal 2021: 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 
• Vierde kwartaal 2020: 26 
• Eerste kwartaal 2021: 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: 
Jaar 2020: 

3371 
4491 

  
1e kwartaal 2021: 1270 
  
  
  

 
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: 
Jaar 2020: 

2997   (88,90%) 
3970   (88,40%) 

  
1e kwartaal 2021: 1152   (90,70%) 
  
  
  
  

 
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: 
Jaar 2020: 

  374   (11,10%) 
  521   (11,60%) 

  
1e kwartaal 2021:   118   (  9,30%) 
  
  
  

 
 


