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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.  
 
Ook in het tweede kwartaal van 2021 is de Coronapandemie nog in alle hevigheid 
aanwezig. De scholen in Brazilië zijn nog steeds dicht en ons ontwikkelingscomplex 
is tussen half maart tot half mei dicht geweest omdat ook in São João del Rei de 
ziekenhuizen overvol waren. 
 
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. Duidelijk is wel dat de kinderen in het afgelopen jaar 
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. 
 
Ook geldt nog steeds dat de meeste ouders geen werk meer hebben en dus vrijwel 
geen inkomen meer. Daarom proberen we de gezinnen extra te ondersteunen door 
de kinderen iedere dag brood of een warme maaltijd voor het hele gezin mee naar 
huis te geven.  
 
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 
Juli 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 
Tweede 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. Half mei konden we de kinderen weer 
dagelijks ontvangen. 
 
In het tweede kwartaal hebben we desondanks weer een aantal prima activiteiten 
en acties kunnen doen. 
 

A. Begeleiding Kind en Gezin 
In het tweede kwartaal hebben we de gezinnen van onze kinderen wederom 
ondersteund met basispakketten en/of maaltijden. Daarnaast hebben we de 
families bijgestaan met medicatie, vitamines en psychologische steun. 
 
De psychologe die voor 15 uur per week aan ons ontwikkelingscomplex is 
verbonden voert maandelijks 40-50 gesprekken met onze kinderen, medewerkers en 
vrijwilligers. Vaak zien we dan positieve veranderingen in het gedrag en gezinnen 
geven aan dat hun leven door deze gesprekken positief is veranderd. 
 

B. Persoonlijke 
vorming 
In de maand april hebben we de 
actie ‘Espalhando Amor’ 
(‘Verspreid Liefde’) gevoerd. Deze 
actie kreeg heel wat media-
aandacht, waardoor onze 
bekendheid in de omgeving 
toenam. Echt mooi om te melden 
is dat deze actie zelfs te zien is 
geweest op de TV-zender van de 
staat Minas Gerais. 
 

 
 
 
In de maand mei, begonnen met de persoonlijke lessen van ‘Conectados com Deus’ 
(‘Verbonden met God’). Gedurende 4 weken benaderden we gevoelens zoals angst, 
vreugde, droefheid en liefde. In elke activiteit konden de kinderen uitdrukken wat ze 
voelen in elke situatie die ze ervaren. In deze lessen maakten de kinderen kennis 
met het meest verkochte boek ter wereld: de Heilige Bijbel. Ze leerden dat de Bijbel 
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uit 66 boeken bestaat en dat het verdeeld is in twee delen: het Oude en het Nieuwe 
Testament. En dat het Boek onze beste vriend is omdat het lessen bevat voor alle 
gebieden van het leven. De kinderen konden spelenderwijs leren over elk van de 
thema’s. 
 

C. Gezonde voeding 
Ook in het tweede kwartaal hebben weer maaltijden en broodjes verstrekt aan onze 
kinderen en hun families. Deze zijn zoals altijd met veel liefde geproduceerd in de 
keuken van ons ontwikkelingscomplex, gebruik makend vanuit producten uit onze 
eigen moestuin. Ook krijgen wij ter bereiding van de maaltijden veel levensmiddelen 
gedoneerd. 
 

D. Onderwijsondersteuning 
In het afgelopen kwartaal werden er verschillende activiteiten door de leerlingen 
gedaan. Zo werden er verschillende educatieve video’s opgenomen ter gelegenheid 
van de Nationale Dag van het Kinderboek op 18 april. 
 
De leerkrachten hebben de leerlingen die een toets voor school moesten doen, 
geholpen en omdat velen thuis geen internet of computer hebben. De docenten 
hebben roosters opgesteld zodat de leerlingen hun testen op de computers van onze 
school konden maken. 
 
Op 13 mei vond een online-meeting plaats met de ‘Escola Estadual Professor Iago 
Pimentel’ en de ouders van de kinderen die NGBrasil bezoeken en studeren aan de 
genoemde school. De ouders konden in ons gebouw online deelnemen aan de 
meeting.  
 
Naast hun toetsen en schoolactiviteiten gingen alle leerlingen door met aanvullende 
activiteiten en oefeningen. Onze docenten hielden rechtstreeks contact met de 
onderwijzers en verantwoordelijken van enkele scholen in de stad, zodat de 
kinderen intensief begeleid konden worden. 
 
E. Vakopleidingen 
Wij zijn trots op het feit dat we regelmatig voor jongeren een stageplek kunnen 
organiseren. Bijvoorbeeld als meubelmaker, schoonheidsspecialiste, bakker, 
medewerker klantenservice, etc. 
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F. Creatieve expressie 

 
 
Op regelmatige basis maken onze kinderen met elkaar de krant ‘Voz em Ação’. 
 
Daarnaast hebben de kinderen diverse video’s opgenomen, zoals: tips over hygiëne 
en persoonlijke verzorging, maar ook over de Rechten van het Kind en over kennis 
van synoniemen in de Portugese taal. 
 
In de geluidsstudio, werden diverse edities van het nieuwsbericht ‘Nova Geração 
Brasil’ opgenomen. Tot nu, werden reeds 45 edities gelanceerd. Het doel van deze 
actie is het bekendmaken van de ontwikkelde activiteiten over het interne en 
externe publiek van de Stichting. 
 
De groep kinderen van 8 tot 10 jaar keek naar een film betreffende de ontwikkeling 
van activiteiten over emoties, non-verbale communicatie en symbolen – de 
genaamde ‘emojis’. Terwijl de groep 12 tot 16-jarigen leerden over 
audiobewerkingen, het maken van afbeeldingen door de editor Canva en de eerste 
stappen zetten voor het maken van een podcast. 
 

G. Sport en ontspanning 
Tijdens de dans-workshops leerden de kinderen over stretching, dansen in 
verschillende ritmes zoals ballet en funk gospel, en ze zijn begonnen met het 
oefenen van een choreografie. 
 
Door deze activiteiten, verbeteren onze kinderen hun discipline, houding, gedrag en 
motorische coördinatie. 
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Bijlage B: Activiteiten in Nederland 
Tweede kwartaal 2021 

 
Tweede kwartaal 2021 
In het tweede kwartaal zijn we in Nederland gestart met een maandelijkse update 
over de activiteiten die in Brazilië plaatsvinden. Deze update wordt verzonden naar 
onze vrijwilligers, de sponsorouders en een aantal andere vaste donateurs, bedrijven, 
kerken en stichtingen. 
 
In mei zijn we gestart met de werving van fondsen voor extra hulp in Brazilië. Met de 
gedoneerde gelden hebben we de gezinnen van onze kinderen extra ondersteuning 
kunnen geven. 
 
Zowel in Brazilië als in Nederland hebben we ons Integriteitsbeleid en de daarbij 
behorende randvoorwaarden en sancties geformuleerd. 
 
 
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 halfjaar van 2021. De 
opgenomen begrotingscijfers betreffen de helft van de jaarbegroting. De baten en 
lasten ontwikkelen zich in het eerste halfjaar van 2021 als volgt: 
  
Resultaat tot en met 30 juni 
(in euro’s)  
 2021 2021 2020  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Ontvangen giften 78.375 75.315 127.062 
Betaald aan projecten -/- 71.250 -/- 106.670 -/- 79.660  
Dekking algemene kosten 4.125 3.964 6.687 
Algemene kosten -/- 4.125 -/- 4.189 -/- 3.090  
 --------- --------- --------- 
Saldo baten minus lasten 7.125 -/- 31.580 50.999 
 ====== ====== ====== 
  
  
Ontvangen giften  
In het eerste halfjaar van 2021 is in totaal EUR 79.279 aan giften ontvangen. Van de 
ontvangen giften wordt (maximaal) 5% gereserveerd voor algemene kosten:  
 
 2021 2021 2020  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Kinderen 35.000 32.576 39.816 
Sport- en speelplaats 18.500 26.323 14.364 
Overige bouwactiviteiten 22.500 10.000 40.000 
Dependance 5.000 9.750 --- 
Pick-up --- 350 5.000 
Container 1.500 --- --- 
Noodhulp --- 280 34.569 
 --------- --------- --------- 
 82.500 79.279 133.749 
Af: 5% voor algemene kosten -/- 4.125 -/- 3.964 -/- 6.687  
 --------- --------- --------- 
Totaal baten 78.375 75.315 127.062 
 ====== ====== ====== 
 
Kinderen: 
De ontvangen giften liggen in lijn met de begroting. We hebben weliswaar weinig 
actieve werving voor ons Fund-a-Kid programma gedaan, maar we hebben ook 
meerdere giften ontvangen om de extra kosten die verband houden met Corona te 
dekken. De extra kosten zijn: maatregelen in het ontwikkelingscomplex, extra 
maaltijden en voedsel en medische kosten. 
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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 2020 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 halfjaar van 2021 is in totaal EUR 106.670 betaald aan de 
Braziliaanse Stichting:  
  
 2021 2021 2020  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Kinderen 27.550 42.950 27.000 
Sport- en speelplaats 17.500 22.400 15.000 
Overige bouwactiviteiten 21.350 9.500 12.471 
Dependance 4.850 9.706 --- 
Pick-up --- 22.114 --- 
Container --- --- 231 
Noodhulp --- --- 22.806 
Voedselpakketten en schoolkits --- --- 2.152 
 --------- --------- --------- 
Totaal lasten 71.250 106.670 79.660 
 ====== ====== ====== 
 
 
Kinderen 
De kosten liggen boven de begroting omdat eind juni de betaling voor het derde 
kwartaal reeds is gedaan. 
 
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. Wat nog 
resteert zijn de afwerking en de bouw van de tribunes. 
 
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.  
  
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.  
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 2021 2021 2020  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Algemene kosten 
Beschikbaar: 5% van giften 4.125 3.964 6.687 
Besteding -/- 4.125 -/- 4.189 -/- 3.090 
 --------- --------- --------- 
Overschot --- -/- 225 3.597 
 ====== ====== ====== 
 
In juni hebben we een uitgave voor reiskosten vanuit Brazilië naar Nederland 
gedaan. De familie Van de Raa zal in december/januari in Nederland aanwezig zijn. 
 
 
 
Aantal sponsors Fund-a-Kid  

• Vierde kwartaal 2018: 29 
• Vierde kwartaal 2019: 42 
• Vierde kwartaal 2020: 46 
• Eerste kwartaal 2021: 46 
• Tweede kwartaal 2021: 47 

  
Aantal kinderen gesponsord Fund-a-Kid  

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

 
 
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 
• Tweede kwartaal 2021: 25 
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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 
2e kwartaal 2021: 2348 
  
  

 
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%) 
2e kwartaal 2021: 2273   (94,80%) 
  
  
  

 
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%) 
2e kwartaal 2021:     75   (. 5,30%) 
  
  

 
 
 


