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Familie van de Raa update
Hoe gaat het met ons als gezin? 
We zijn in de eerste plaats heel 
dankbaar dat we allemaal gezond 
zijn.  Iedereen  is  hard  aan  het 
werk:  Samuel  heeft 
het  druk  met  alle 
activiteiten  van  de 
stichting,  de 
kinderen  zijn  druk 
met lessen volgen en 
huiswerk  maken  en 
Laura houdt alles in 
huis  draaiende  en 
helpt  de  kinderen  met  hun 
schoolactiviteiten en Samuel met 
het  werk  van  de  stichting.  Het 
eerste trimester is bijna afgerond 
en  Noa  heeft  gezien  dat  haar 
harde werken mooie cijfers heeft 
opgeleverd.  Davi  moest  even 
wennen dat het niveau in het 7e 
jaar  hoger  is,  maar  heeft  zich 
inmiddels  goed  hersteld.  Joelle 
heeft vorig jaar weinig onderwijs 
gehad, maar is dit jaar helemaal 
opgefleurd  en  doet  het  super 
goed en ook Anna gaat als een 
speer en begint al te lezen.
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De la Reijweg 23  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Overvolle ziekenhuizen en geen onderwijs
Slechter dan in 2020 kan het niet worden, laten we kijken wat 2021 ons te bieden 
heeft…. Met deze gedachten zijn we, en velen met ons, het nieuwe jaar in gegaan. In 
de hoop dat we in de naweeën van de coronacrisis zouden zitten en alles snel beter 
zou worden. Ook al was er nog geen datum bekend dat de scholen hier in Minas 
Gerais  (deelstaat  van  Brazilië)  weer  zouden  openen,  er  werden  al  wel 

voorbereidingen getroffen om op zijn minst een soort hybride systeem in 
te voeren, met gedeeltelijk op school en gedeeltelijk thuis onderwijs.
Maar al snel begonnen de dagelijkse cijfers over besmettingen en doden 
hard op te lopen. Eerst nog ver weg: in de Amazone en daarna in de 
zuidelijke deelstaten, maar al snel zaten ook wij hier midden in de 
tweede golf die vele malen heftiger verloopt dan de eerste. De 
ziekenhuizen konden de grote toestroom aan patiënten al snel niet meer 
aan en er waren deze keer ook opvallend veel jonge mensen (denk aan 

begin 30) die er zeer ernstig aan toe waren en zelfs overleden. Doordat er geen IC 
bedden meer beschikbaar waren, zijn er veel extra doden gevallen omdat 
behandeling te laat kwam. Inmiddels lijken we over de piek heen te zijn, maar nog 
steeds zijn de ziekenhuizen overvol en maakt het zorgpersoneel overuren om alles 
op te kunnen vangen. Op pagina 2 kunt u lezen hoe onze Braziliaanse 
partnerstichting een actie heeft georganiseerd om deze medewerkers een hart onder 
de riem te steken.
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, zoals u op 
pagina 3 verder kunt lezen.
Door al deze ontwikkelingen hebben we een enorme toestroom aan leerlingen gehad 
die we - door het uitbreiden van het aantal groepen - zoveel mogelijk willen helpen. 
Doordat de economie ook een enorme klap heeft gekregen, hebben veel ouders 
geen werk meer en dat betekent hier vrijwel geen inkomen. 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. 
Het opvangen van extra kinderen en het ondersteunen van de gezinnen kost 
uiteraard ook extra geld en daarom hebben we meer dan ooit uw hulp nodig om 
deze kansarme kinderen een betere toekomst te kunnen bieden. 

Laura van de Raa

Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
NIEUWSBRIEF
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Stichting  Nieuwe  Generatie  Brasil  is 
geboren  vanuit  de  wens  om  kansarme 
kinderen in Brazilië een betere toekomst 
te bieden. Wij willen ook iets betekenen 
voor de jeugd in Nederland. In 2016 zijn 
we  een  samenwerking  gestart  met  het 
Willem  van  Oranje  College  in  Waalwijk 
‘Willem goes Brasil’.

Het project is gericht op samenwerking 
tussen de jongeren hier  en in  Brazilië, 
waarbij de jongeren zich in elkaars, zeer 
verschillende,  leefwereld  verdiepen  en 
elkaar  verder  helpen.  Het  Willem  van 
Oranje College selecteert ieder jaar 8-10 
ambassadeurs  op  basis  van  diverse 
talenten.  Deze  ambassadeurs  zijn  dat 
schooljaar het gezicht van het project en 
organiseren activiteiten om geld in te zamelen voor hun 
leeftijdsgenoten in Brazilië. 

We zijn inmiddels bijna vijf jaar verder. Waar staan we 
nu?

De sport- en speelplaats zijn voor ongeveer 90% gereed. 
In de afgelopen periode hebben we, mede dankzij extra 
steun van een andere stichting, het dak op de sportplaats 
kunnen plaatsen. Dit dak is hard nodig 
vanwege  de  weersomstandigheden  in 
Brazilië (op het ene moment felle zon 
en op het andere moment stortbuien). 
Ook zijn  de  toegangsweg en  de  trap 
naar de sportplaats aangelegd.

Wat  nog  resteert  is  de  afwerking  van  de 
binnenkant  van  de  sportplaats  met  daarnaast 
een gehandicapten wc. Ook worden kleedruimtes 
met wc/douche onder de sportplaats gebouwd. 
Op  termijn  volgt  dan  nog  de  aanleg  van  de 
tribune.  Ook hebben we al een aantal jaren een 
speelplaats  voor  de  kleinere  kinderen.  Recent 
hebben  wij  de  zandvloer  van  de  speelplaats 
vanwege  hygiënemaatregelen  vervangen  door 
een betonnen vloer.

Ambassadeurs Willem goes Brasil

Sinds 2017 komen Nederlandse ambassadeurs 
onder  begeleiding  van  een  team  docenten 
jaarlijks  in  april  naar  Brazilië  om  kennis  te 
maken met de cultuur en leefomstandigheden 
van  hun  leeftijdsgenoten.  Zij  gebruiken  hun 

eigen talent om activiteiten uit te voeren samen 
met  de  jongeren  in  Brazilië.  Deze  zijn  gericht  op 
duurzaamheid,  kunst/handenarbeid,  onderhoud 
moestuin  en  sport  &  spel.  Na  afloop  van  de  reis 
rapporteren zij aan hun schoolgenoten in Nederland. 

Afgelopen  jaar  heeft  vanwege  de  bekende 
omstandigheden geen bezoek kunnen plaatsvinden. Dit 
heeft hen niet verhinderd om in Nederland gewoon door 

te  gaan met het  organiseren van activiteiten 
om  geld  in  te  zamelen.  De  ambassadeurs 
hopen in het vierde kwartaal van dit jaar weer 
naar Brazilië te reizen.

Update Sport- en speelplaats
Een geweldige samenwerking met het Willem van Oranje College in Waalwijk

Dromen, we hebben er allemaal zo veel. 
Een  droom  hebben  is  dat  immense 
verlangen  voelen  om  iets  te  bereiken. 
Onze  droom  is  meestal  erg  rijk  en 
beroemd  worden,  door  de  hele  wereld 
reizen,  winnen  in  de  loterij  en  nog  een 
miljoen andere dingen. Terwijl er kinderen 

zijn  die  ervan  dromen  om  elke  dag  eten  op  tafel  te 
hebben, kinderen die dromen om een betere toekomst te 
hebben,  en  er  zijn  zelfs  kinderen  die  niet  eens  meer 
durven te dromen want ze hebben het al opgegeven en 
zijn  helemaal  verdwaald  daarbuiten.  Terwijl  wij  hier  al 

genoeg kansen krijgen en dan nog steeds dromen om 
meer te hebben.
De droom van stichting Nieuwe Generatie Brasil is om de 
dromen van deze kinderen waar te maken. Onze missie is 
om  de  leefomstandigheden  van  mensen  die  in  meer 
afgelegen en kansarme buurten wonen te verbeteren. We 
streven er elke dag naar dat alle kinderen die we bereiken 
gelukkig zijn en een betere toekomst hebben. Wij geloven 
dat “Ieder kind verdient een eerlijke kans”. Jij daar die weet 
hoe het is om een droom te hebben en heel graag anderen 
wil helpen, help ons deze kinderen te helpen door al hun 
dromen waar te maken.

Noa Felicia van de Raa

Dromen van kwaliteit worden realiteit
Noa is de oudste dochter van Samuel en Laura, oprichters van Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Met haar 13 jaar 
is ze al volop aan het denken over haar toekomst en wat ze later wil gaan doen. Eén van haar favoriete 
bezigheden is teksten schrijven. Zo schreef ze laatst een prachtige tekst (in het Portugees) over het werk van de 
stichting. Een bijzondere kijk door de ogen van een jonge meid. Hieronder de Nederlandse vertaling:

Het dak wordt geplaatst

Het dak zit erop!

De speelplaats met betonnen vloer
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Ieder kind verdient een eerlijke kans
Hoe kijk jij terug op je jeugd? Misschien heb je mooie herinneringen uit je tijd als kind en op school. 
Wellicht denk je er juist liever niet meer aan terug. Hopelijk ben je dan wel 'toch nog goed terecht 
gekomen', zoals men dat wel eens kan zeggen in Nederland. 
Hoe zou het zijn gelopen als je niet in Nederland was 
opgegroeid, maar in Brazilië? Zou je dezelfde 
mogelijkheden hebben gehad?

Jeugd in Brazilië 
Veel kinderen hebben dromen & plannen zoals jij die 
vroeger had. Maar ze hebben niet altijd de middelen die we 
in Nederland hebben. Door gebrek aan geld, structuur en 
begeleiding kunnen velen niet eens hun school afmaken. 

Daarvoor heeft Stichting Nieuwe Generatie Brasil het Fund-
a-kid programma opgezet omdat we geloven dat scholing 
en opleiding de basis vormen voor een kansrijke toekomst. 
De stichting zet zich in Brazilië in voor kinderen van 6-18 
jaar, door: 

• Huiswerkbegeleiding en bijlessen te geven zodat meer 
kinderen in staat zijn hun schooldiploma te halen.

• Vakonderwijs te geven in werk waar behoefte aan is
• Spel- en sportfaciliteiten voor ontwikkeling sociale 

vaardigheden
• Bijbelse normen en waarden 
• In de moestuin en keuken leren over zorg, 

verantwoordelijkheid nemen en gezond eten 
• Persoonlijk begeleiding van de kinderen en hun familie

Dat is lange termijn ontwikkeling dus, middels korte 
termijn steun van mensen als jij! Dat klinkt als te mooi om 
waar te zijn, maar dat is wel wat het betekent om een 
sponsor te zijn van de nieuwe generatie.

Impact Corona
Zoals je op meerdere plekken in deze nieuwsbrief kan 
lezen is de impact van corona op kansarme gezinnen 
enorm en is de ongelijkheid flink toegenomen. Het is 
moeilijk om in woorden te omschrijven wat wij zien 
gebeuren. Eigenlijk worden complete volksgroepen 
buitengesloten met dramatische gevolgen op allerlei 
gebieden. Om deze ontwikkeling te kunnen keren is 
structurele hulp nodig waardoor kinderen weer uitzicht 
krijgen op een betere toekomst. 

Al meer dan 45 Nederlanders en Belgen maken met 30 
euro in de maand het leven van Braziliaanse kinderen een 
stuk mooier en kansrijker.

Ieder kind verdient een eerlijke kans, niet alleen in 
Nederland, maar ook in Brazilië. Bekijk wie jij wilt 
sponsoren op ng-brasil.com/fund-a-kid/

Lees ook de veelgestelde vragen om te kijken hoe het 
Fund-a-kid programma werkt.

Een hart onder de riem voor zorgmedewerkers in Brazilië
Onze Braziliaanse partnerorganisatie Nova Geração Brasil organiseerde een actie om zorgmedewerkers in São 
João del-Rei een hart onder de riem te steken en bracht liefde en hoop naar alle ziekenhuizen in de stad.
In  de  moeilijke  tijd  waarin  we  leven,  zijn  acties  van 
genegenheid en vrijgevigheid de beste manier om samen 
te zijn en te geloven dat de zaken snel zullen verbeteren. 
Om deze  reden  lanceerde  onze  partner  Nova  Geração 
Brasil  een  actie  gericht  op  alle  zorgmedewerkers  en 
andere  professionals  die  zich  met  liefde,  geduld  en 
genegenheid  inzetten  voor  iedereen  die  zorg  en  hulp 
nodig heeft.
De actie heeft tot doel liefde te verspreiden en hoopvolle 
boodschappen over te brengen in de vorm van glimlachen 
en koekjes geproduceerd door de eigen leerlingen. Een 
simpele  handeling,  maar  we  geloven  dat  we  op  deze 
manier de dag kunnen veranderen van de mensen die het 
afgelopen jaar keihard hebben gewerkt om zorg te bieden 
aan iedereen die het nodig had en heeft.
De koekjes werden geproduceerd door onze leerlingen 
in de bakkerij-opleiding van het ontwikkelingscentrum 
onder  begeleiding  van  een  docent.  Bij  de  bakkerij 
hebben leerlingen de mogelijkheid om hun handen uit 
de mouwen te steken en theoretische en praktische 
bakkerij-concepten te leren. Het doel is om het leven 

van kinderen van 6 tot 18 jaar te veranderen en nieuwe 
perspectieven te bieden voor een betere toekomst. Naast 
de  koekjes  maakten  de  kinderen  bedank-kaartjes  met 
boodschappen vol liefde en hoop.
De  actie  “Espalhando  Amor”  (Liefde  verspreiden)  werd 
gedurende de maand april uitgevoerd in de verschillende 
ziekenhuizen en een verzorgingstehuis voor ouderen in 
São João del-Rei. Met deze actie konden we aan de ene 
kant leerlingen betrekken bij  activiteiten in een periode 
waarin we niet onze normale activiteiten konden uitvoeren 
vanwege de verslechtering van de pandemie. Daarnaast 
konden we deze leerlingen bewust maken van het belang 
van  naastenliefde  in  tijden  van  crisis  en  het  uiten  van 
waardering en liefde naar anderen.
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Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs, dan kunt u zich afmelden via email naar secretaris@ng-brasil.com

Ja,  ik  wil  een  kind  van  Stichting  Nieuwe 
Generatie  Brasil  graag  een  betere  toekomst 
bieden en doe graag mee aan het Fund-a-Kid 
programma. Hierbij machtig ik stichting Nieuwe 
Generatie Brasil om een bedrag van

         € 30,00 per maand (1 kind)

         € 60,00 per maand (2 kinderen)

         € __________  per maand / kwartaal / jaar  

         € __________  eenmalig

af te schrijven van bijgaand rekeningnummer
Handtekening

Plaats en datum

IBAN Rekeningnr.

Postcode Plaats

Adres

Naam

Mailadres

Voorwaarden 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil, De La Reijweg 23, 4818 BA, Breda  incassant ID: NL06ZZZ586572900000
Door ondertekening van het formulier geeft u toestemming aan stichting Nieuwe Generatie Brasil om doorlopend incasso-opdrachten te sturen 
naar  uw bank om een bedrag van uw rekening af  te  schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af  te  schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Stichting Nieuwe Generatie Brasil. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via fundakid@ng-brasil.com

SEPA Machtigingsformulier

Met alle nodige voorzorgsmaatregelen 
bieden we educatieve ondersteuning 
aan 170 leerlingen van 6 tot 18 jaar.  
Deze leerlingen komen verspreid over 
4  momenten  op  de  dag  zodat  er 
voldoende  afstand  bewaard  kan 
worden en we de ruimtes tussentijds 
kunnen schoonmaken. De nadruk ligt 
op  dit  moment  op  het  bieden  van 

huiswerkbegeleiding  en  bijles.  Onze 
docenten zijn enorm geschrokken van de achterstanden 
die deze kinderen hebben opgelopen. Niet alleen hebben 
ze  afgelopen  jaar  vrijwel  niets  geleerd,  velen  zijn  op 
essentiële onderdelen zelfs achteruit gegaan. Basis lees-,  
schrijf-  en  rekenvaardigheden  zijn  verminderd  of 
verdwenen. Een hoop werk dus om deze leerlingen weer 
te motiveren en op de rit te helpen. Waar er vorig jaar 
ongeveer  maandelijks  een  nieuw  lespakket  voor 
afstandsonderwijs  beschikbaar  kwam,  is  dezelfde 
hoeveelheid materiaal nu per 2 maanden beschikbaar. De 
scholen moeten dit dan aanvullen met extra activiteiten. 
De school waar de meesten van onze leerlingen naar toe 
gaan, heeft dit zeer slecht geregeld. Dit jaar bleken er ook 
toetsen  ontwikkeld  te  zijn  die  alleen  via  een  online 

omgeving gemaakt konden worden. Dit is 
voor kansarme gezinnen simpelweg niet 

uitvoerbaar.  We  hebben  dus  veel  werk  gehad  aan  het 
registreren van deze leerlingen en het achterhalen van hun 
inloggegevens, zodat ze deze toetsen op de laptops van 
het  ontwikkelingscentrum  konden  maken.  Ook  zorgen 
onze  medewerkers  ervoor  dat  al  het  gemaakte  werk 
ingescand en per email opgestuurd wordt.
Het zijn dagen van hard werken, moeite en toewijding, 
maar we weten hoe belangrijk het is om alle kinderen en 
gezinnen  die  door  ons  project  worden  geholpen,  te 
ondersteunen en te verwelkomen. Het is ook geweldig om 
de blije gezichten en de twinkeling in de ogen van alle 
kinderen te zien. Eindelijk is er weer een plek waar ze 
terecht kunnen, waar er mensen zijn die om hen geven en 
aandacht voor ze hebben.
Het (openbare) onderwijs in Brazilië zal nog lange tijd de 
gevolgen  van  deze  pandemie  merken,  maar  met  deze 
gedeeltelijke  terugkeer  van  onze  activiteiten  bieden we 
niet alleen ondersteuning, maar geven we ook de hoop 
dat we samen op weg gaan naar een betere toekomst.

Ons ontwikkelingscentrum is weer open!
Terwijl de scholen al meer dan een jaar niet meer open zijn geweest en er voorlopig ook nog geen zicht is op 
een gedeeltelijke heropening, zijn we als stichting continu bezig geweest om onze kinderen en jongeren zo goed 
mogelijk te ondersteunen in deze zeer moeilijke tijden. Daarom hebben we besloten de kinderen weer binnen te 
halen zodat we betere en gerichtere begeleiding kunnen bieden.

mailto:secretaris@ng-brasil.com
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