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Vijf weken vliegen razendsnel voorbi

Nieuw jaar van star
Na een zomervakantie van 17
december tot eind januari, is het
ontwikkelingscentrum in São
João del Rei op maandag 31
januari weer opengegaan voor
alle kinderen en jongeren van het
project. Dit jaar hebben we het
aantal
beschikbare
plekken
kunnen uitbreiden naar 220. Dat
hebben we gemerkt! De kinderen
en jongeren komen verdeeld over
8 groepen in de ochtend en 6
groepen in de middag. Dit
verschil komt doordat de meeste
leerlingen in de middag naar
school gaan en dus ’s ochtends
bij ons zijn. Het is inmiddels een
hele puzzel geworden om het
rooster te maken voor al deze
groepen, maar wat is het
fantastisch om iedereen zo bezig
te zien! Vanaf 7 februari gaan de
openbare scholen als het goed is
weer open en kunnen de
kinderen voor het eerst in bijna 2
jaar eindelijk weer fysiek naar
school. Fantastisch nieuws

Op 14 december was het dan zover: Na 3 jaar zetten we als gezin weer voet op
Nederlandse bodem. Helaas kwam een paar dagen later de beruchte persconferentie
waarin een nieuwe lock-down werd aangekondigd. Dat
gooide wel wat roet in ons eten omdat we een aantal
evenementen wilden organiseren en verschillende
kerken wilden bezoeken om op die manier meerdere
mensen tegelijk te kunnen ontmoeten en over ons werk
te vertellen.
Gelukkig hadden we al grotendeels persoonlijke
bezoeken ingepland die, met enige verschuiving door
een paar coronabesmettingen/contacten, vrijwel
allemaal door zijn gegaan. Dat resulteerde wel in het
feit in dat we heel wat kilometers hebben gemaakt
dwars door Nederland en België: Amsterdam, Alkmaar,
Rotterdam, Rockanje, Zeist, Driebergen, Amersfoort, Brasschaat, Woudenberg,
Oisterwijk, Vlijmen, Tilburg, Leerdam, Waalwijk, Drunen. Maar het was meer dan de
moeite waard. Het was geweldig om met zoveel mensen te kunnen praten over het
werk wat we doen en fantastisch om te ervaren hoevelen de stichting en ons
persoonlijk een warm hart toedragen. Daarnaast hebben we ook de bakkersopleiding
van ROC Amsterdam bezocht, waarbij we veel inspiratie opgedaan hebben om onze
eigen bakkersopleiding verder te professionaliseren
Uiteraard was het ook heerlijk om na zo’n lange tijd weer samen met familie te zijn,
met name rond de kerstdagen, toch altijd een bijzondere tijd van het jaar. En om
eerlijk te zijn, een kerst midden in de zomer met tropische temperaturen (Brazilië)
voelt toch echt anders dan kerst in Nederland: Dan ervaar je veel meer de komst van
het licht in een donkere, koude periode
Ook hebben we eindelijk kennis kunnen maken met de jongste aanwinst in de
familie: neefje Daan, die geboren is vlak voordat de pandemie uitbrak. Sowieso
hebben de kinderen heerlijk kunnen spelen met al hun neefjes Miguel, Matheus,
Bram, Daan, een zeer waardevolle tijd zo met elkaar
Wat ze wel jammer vonden is dat er (weer) geen sneeuw gevallen in de tijd dat we in
Nederland waren, iets waar ze heel erg naar uitgekeken hadden. Wij als ouders
vonden dat minder erg, want na zoveel jaren Brazilië moesten we toch behoorlijk
wennen aan de winterkou. Wel zijn we naar de schaatsbaan geweest, wat uiteraard
ook een onvergetelijke ervaring was. Heel erg leuk! Noa en Davi waren het nog niet
verleerd en ook Joëlle lukte het om wat stukjes zelfstandig te schaatsen. Anna bleef
liever veilig achter een stoel aan schuiven ;-)
Alhoewel we even bang waren dat corona roet in het eten zou gooien, kunnen we
spreken van een zeer succesvolle reis. Waarbij we natuurlijk erg dankbaar zijn voor
alle nieuwe en bestaande donateurs die ons (blijven) helpen. Door de donaties
kunnen we doorgaan, en zelfs uitbreiden, met kansarme kinderen een hoopvolle
toekomst te bieden. Dank jullie wel

Gegevens Stichtin
De la Reijweg 23
4818 BA Breda
Telefoon: 06-26300981
Bank: NL03 ABNA 0545 4225 82
E-mail: info@ng-brasil.com
Website: www.ng-brasil.com

Samuel en Laura van de Raa
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Een unieke ervaring: Robotica lessen met Leg
In samenwerking met het bedrijf AMG werden er in oktober 2021 verschillende lessen robotica georganiseerd,
waarbij de leerlingen onder andere leerden om met lego een auto te bouwen en met een app te besturen
Allereerst zijn we ontzettend blij met de
samenwerking met AMG. Toch wel heel
bijzonder: AMG is een internationaal
metaalbedrijf
met
beursnotering
in
Amsterdam (midkap) en waarvan het
hoofdkantoor van de Braziliaanse tak in
São João del Rei gevestigd is. Onze
Braziliaanse partnerstichting Nova Geração
Brasil is door AMG Brasil uitgekozen voor
hun “Conexão do Bem” programma, een
soort
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen.
Het
gaat
in
deze
samenwerking
zowel
om
financiële
donaties, maar ook kunnen medewerkers
zich inzetten als vrijwilliger
De samenwerking begon eind 2020 met
een
kerstactie
waarbij
geld
werd
ingezameld om alle gezinnen die noodhulp van de
stichting hadden ontvangen een panetone (typische
kerstlekkernij met gedroogde vruchtjes of chocolastukjes)
te geven tijdens kerst. Deze werden gebakken samen met
de leerlingen in de bakkerij van het ontwikkelingscentrum

In oktober 2021 was het tijd voor de
volgende actie. Vanuit deze samenwerking
zijn de robotica lessen gesponsord door
AMG.
Voor
onze
leerlingen
een
onvergetelijke ervaring waarbij ze met lego
mochten bouwen en via een app leerden
programmeren. Lego heeft in Brazilië een
totaal andere status dan in Nederland. Het
is duurder (door importheffingen) en met
de veel lagere inkomens hier voor de
meeste mensen dus totaal onbereikbaar
om te kopen. Nu konden ze met een soort
lego boost aan de slag en ook nog eens
met een tablet leren om hun zelfgebouwde
auto te besturen door te programmeren in
een app
Uiteraard werden deze lessen afgesloten
met een race van de zelfgebouwde autootjes bestuurd
met hun zelfgemaakte programma.

Steun vanuit de kerke
Petrakerk Rotterdam en VEG de Ark in Langedijk ondersteunen het werk van stichting Nieuwe Generatie Brasil
We zijn erg dankbaar voor de steun die we ook krijgen
vanuit de kerken, want zonder gebed ter geestelijke
ondersteuning is het werk niet vol te houden. We zijn dan
ook super blij dat er twee kerken zijn die het afgelopen
jaar kenbaar hebben gemaakt dat ze het werk van Samuel
en Laura mede willen ondersteunen. Het betreft de
Petrakerk in Rotterdam en de Volle Evangelie Gemeente de
Ark in Langedijk. In maart vorig jaar maakte de afdeling
Diaconie van de Petrakerk via Teams (online) kennis met
Samuel, waarna de rest van de kerk tijdens de
zondagsviering op 2 januari 2022 live kennis kon maken
toen Samuel en Laura een presentatie gaven over het werk
van de stichting.

de Ark toelichten en kreeg hij het vreugdeoffer van die
dienst aangeboden.
Beide kerken zullen het werk in gebed steunen en wordt
met hen afgestemd hoe hun kerk verder betrokken kan
worden bij onze activiteiten om de kansarme kinderen in
Brazilië een betere toekomst te bieden.
Elk gebed is voor ons van belang omdat zoals in Jacobus
5:16 staat: Het gebed van de rechtvaardige vermag veel,
doordat er kracht aan verleend wordt. Bid u mee

Tijdens zijn verblijf in Nederland kon Samuel kennis
maken met de afdeling Missies van de Ark. Op zondag 16
januari kon Samuel en Laura het werk in de voordienst van
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De eerste bestuursvergadering van 202
Eindelijk was er weer eens een vergadering waarbij het complete bestuur fysiek bij elkaar kon zijn.
Het bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft op
13 januari eindelijk weer een keer met z’n allen ‘live’
kunnen vergaderen. Dit was natuurlijk mogelijk doordat
Samuel in Nederland aanwezig was. We zijn
in al onze blijheid zelfs vergeten om een
mooie foto te maken. Daarom een foto van
Picanha
(Staartstuk).
Dit
is
volgens
Brazilianen één van de meest fantastische
vleessoorten die je op de barbecue kunt doen
en deze keer natuurlijk helemaal in stijl
klaargemaakt
Brazili
Tijdens ons samenzijn hebben we in eerste instantie
teruggekeken op hetgeen we in de afgelopen jaren hebben
kunnen en mogen realiseren. Er staat een fantastisch mooi
complex in São João del Rei. Voor de toekomst staat hier
nog een tweede gebouw gepland waar we ook kinderen
tussen 2 en 6 jaar kunnen opvangen en ook een aantal
ruimtes willen creëren om nog een aantal vakopleidingen te
kunnen huisvesten. Op dit moment vangen we 220
kinderen op. In de toekomst willen we dit zeker nog verder
uitbreiden naar ca. 350 kinderen. Dit doen we in niet in één
keer maar in een aantal stappen. Het moet voor de
organisatie in Brazilië ook ‘behapbaar’ blijven om dit goed
te organiseren
Ook hebben we met elkaar vastgesteld dat onze organisatie
en het ontwikkelingscomplex niet alleen zorgt voor de
opvang van straatkinderen die we een kans geven op een
betere toekomst, maar ook in de wijk een rol van betekenis
heeft. Zoals we ook altijd gezegd hebben, we willen niet
alleen de kinderen helpen, maar ook iets betekenen voor
hun ouders en voor de wijk waar we gevestigd zijn. Het
afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden dat we die rol
ook zeker vervullen en we hebben ook kunnen constateren
dat we zelfs een plek hebben verworven in de stad São João
del Rei. Het behoeft geen betoog dat we als bestuur hier
heel erg trots op zijn en natuurlijk in het bijzonder op
Samuel en Laura die dit allemaal gerealiseerd hebben. Goed

om te vermelden is dat we ook in Brazilië inmiddels
ontzettend veel giften ontvangen, zowel in geld maar ook
in voedingsmiddelen voor de kinderen en hun gezinnen
Nederlan
Zoals hiervoor aangegeven is het succes in Brazilië
volledig te danken aan de inzet van Samuel en
Laura. Ook de Nederlandse organisatie is sterk
afhankelijk van hen. Daarom hebben we ons
samenzijn aangegrepen om met elkaar te
bespreken hoe we alles wat in Nederland is
opgezet goed kunnen borgen en zo mogelijk
Samuel kunnen ontlasten. Hiervoor zullen we in het
komende jaar een aantal stappen gaan zetten. Een aantal
van de taken die Samuel nu nog uitvoert zullen door de
andere bestuursleden en/of vrijwilligers opgepakt (moeten)
gaan worden. Dit is noodzakelijk omdat Stichting Nieuwe
Generatie Brasil de basis is om het werk in Brazilië te
kunnen uitvoeren en de Braziliaans organisatie heeft niet
alleen de ambitie om het aantal op te vangen kinderen in
São João del Rei uit te breiden, maar zeker ook om te zijner
tijd op andere locaties kinderen te gaan opvangen
Een eerste stap is dat Arja Hilberdink benoemd is tot vicevoorzitter. Vanuit die rol zal zij een aantal taken van
Samuel overnemen
We hebben de vergadering afgesloten met de conclusie dat
we dankbaar zijn met de behaalde resultaten en we er
samen voor willen gaan om in de toekomst minstens even
zo mooie resultaten te realiseren
Diederick, Mariëlle, Willem, Arja en Samuel

Giving Tuesday 2021: Ons doel ruimschoots gerealiseerd!
Voor de derde keer deed Stichting Nieuwe Generatie Brasil met haar eindejaarsactie mee met "GivingTuesday”.
En wat een geweldig resultaat. Tezamen met de Braziliaanse organisatie haalden we in totaal EUR 21.500 op.
Hiervoor kunnen we bij de start van het nieuwe schooljaar,
dat in Brazilië eind januari/begin februari start, zoveel
mooie dingen doen
Ten eerste gaan we alle 220 kinderen voorzien van een
rugzak met het logo van de Braziliaanse stichting erop.
Deze rugzak is gevuld met schoolspullen zoals pennen,
potloden, schriften, etc. Daarnaast kunnen we ook een
tiental laptops aanschaffen die gebruikt gaan worden bij

de computerlessen die gegeven worden. En last-but-notleast kunnen we sportattributen, zoals voetbaldoelen,
baskets, volleybalnetten, ballen, etc. aanschaffen die we
gaan gebruiken op de sport- en speelplaats
We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel
hartelijk bedanken. Want zonder uw steun kunnen we
onze dromen niet realiseren. Dankuwel!!
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Ieder kind verdient een eerlijke kan
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

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

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 Funda-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 i
• Spel- en sportfaciliteiten voor ontwikkeling sociale
vaardighede

Impact Coron
Helaas heeft de corona pandemie ervoor gezorgd dat het
verschil tussen arm en rijk gigantisch is toegenomen. Zo
zijn de openbare scholen bijna twee jaar gesloten geweest,
terwijl particuliere scholen door konden gaan online. 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

• Bijbelse normen en waarden
• In de moestuin en keuken leren over zorg,
verantwoordelijkheid nemen en gezond eten
•Persoonlijk begeleiding van de kinderen en
hun famili

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

SEPA Machtigingsformulier
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 va

Naam
Adres
Postcod

€ 30,00 per maand (1 kind

Mailadres

€ 60,00 per maand (2 kinderen

IBAN Rekeningnr.

€ __________ per maand / kwartaal / jaar

Plaats

Plaats en datum

€ __________ eenmali
Handtekening

af te schrijven van bijgaand rekeningnummer

Voorwaarden
Stichting Nieuwe Generatie Brasil, De La Reijweg 23, 4818 BA, Breda incassant ID: NL06ZZZ58657290000
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
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Stichting Nieuwe
Brasil
Stelt
u deze nieuwsbrief
niet opGeneratie
prijs, dan
kunt u zich afmelden via email naar secretaris@ng-brasil.com
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