Kwartaalrapportage
Stichting Nieuwe Generatie Brasil
Derde kwartaal 2021

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.
De scholen in Brazilië zijn nog steeds dicht en zullen zoals het er nu naar uit ziet
tot het einde van het jaar gesloten blijven.
In het afgelopen kwartaal hebben we, met in achtneming van de coronamaatregelen
de kinderen dagelijks kunnen opvangen. Naast het helpen met het huiswerk en het
geven een dagelijkse maaltijd, werd iedere dag ook een wisselende activiteit
aangeboden.
We bieden dagelijks ondersteuning aan 170 kinderen en begin 2022 verwachten we
met ongeveer 220 het nieuwe schooljaar te gaan starten.
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
Oktober 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.
B.
C.
D.

Activiteiten in Brazilië
Activiteiten in Nederland
Financiële informatie
Overige informatie
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Bijlage A: Activiteiten in Brazilië
Derde kwartaal 2021
Algemeen
Brazilië heeft, evenals de rest van de wereld, nog steeds te maken met de
beperkende maatregelen in verband met de Coronapandemie, dus het blijft nog
steeds een hele toer om dagelijks alle kinderen in kleinere groepen te ontvangen. Ze
krijgen bij ons zoals altijd een maaltijd en ook geven we ze iets te eten meer naar
huis voor hun familie.
In augustus konden we eindelijk de nieuwe pick-up ophalen en gaan inzetten voor
ons project in Brazilië. De fondsen zijn eind 2020 bij elkaar gebracht door
donateurs in Nederland en België èn in Brazilië.
Het thema ‘milieu’ kreeg veel aandacht en mét resultaat. Tijdens een opruimactie,
in samenwerking met ASCAS (vereniging van verzamelaars van recyclebaar
materiaal) en het stadsbestuur (dienst Sociale Bijstand en Milieu), werd 1.704,5 kg
recyclebaar materiaal ingezameld.

A. Begeleiding Kind en Gezin
Ook dit kwartaal werden er basispakketten bezorgd bij de families van onze
kinderen. Dit werd vooral mogelijk gemaakt door lokale giften.
Op basis van ervaringen, die onze psychologe heeft met de begeleiding van de
kinderen, is een nieuwe activiteit gestart. We hebben een plek gecreëerd, waar onze
kinderen kunnen komen praten over hun dagelijks leven, om zo oplossingen te
bedenken voor de problemen die zij met zichzelf, in de familie, en in de
maatschappij ervaren. Deze ‘plek’ werd ‘Vida em Movimento’ (Leven in Beweging)
genoemd. Een aantal voorbeelden van de behandelde onderwerpen zijn:
A. Manieren om beter te communiceren;
B. Communicatiestijl: passief, agressief, assertief;
C. Respect voor jezelf en de ander;
D. Zelfvertrouwen;
E. Schuld versus verantwoordelijkheid;
F. Reflecties over beroepskeuze;
G. Reflecties over dromen, plannen en projecten in het leven.
In samenwerking met een oogarts is het gezichtsvermogen van een aantal kinderen
gecontroleerd. De opticien, waarop we beroep konden doen, schonk de brillen aan
onze leerlingen.
Door een samenwerking met een logopedist kunnen we de kinderen met spraak-en
schrijfproblemen helpen met het leerproces.
Twee andere voorbeelden van activiteiten die we georganiseerd hebben zijn
gerelateerd aan de gezinssituatie van onze kinderen. Als eerste de begeleiding en
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interventie bij ouders, die conflicten met elkaar hadden, waarbij hun families en
kinderen ernstig geschaad werden. De begeleiding was er op gericht om de dialoog
tussen hen te bevorderen, het respect te verhogen, wat zou leiden tot meer
kalmte/rust in de familiale sfeer en tevens impact zou hebben op het leven van de
leerlingen.
Een ander voorbeeld is dat we tijdens een huisbezoek bij een familie van 2 kinderen
die niet (meer) naar het ontwikkelingscentrum kwamen, met hen gesproken hebben
en dat de kinderen weer regelmatig naar ons toekomen.

B. Persoonlijke vorming
In augustus deden we een quiz tijdens de lessen ‘Conectados com Deus’ (Verbonden
met God) om te peilen wat de kinderen geleerd hadden over de behandelde thema’s.
Het resultaat was positief. We sloten de maand af met een werk in groep over
‘Batalha Espiritual’ (Geestelijke Strijd). Het resultaat, posters gemaakt door de
kinderen, werd tentoongesteld in de grote hal
van het ontwikkelingscentrum.
Met de Schepping als onderwerp, werd er over
het mannelijk en vrouwelijk geslacht
gesproken, zoals God ons schiep met als doel
om te groeien en te vermenigvuldigen. En de
Bijbelverhalen over de Ark van Noach en José
do Egito werden gebruikt om te praten over de
dromen van onze kinderen en tevens over hoe
om te gaan met verlies.

C. Gezonde voeding
De gezonde voeding, met liefde en zorg klaargemaakt, komt nog steeds uit onze
gemeenschappelijke moestuin met groenten zonder pesticiden, onderhouden door
medewerkers en vrijwilligers. Voor vele kinderen is de maaltijd die ze bij ons krijgen
de gezondste en soms ook de enige maaltijd van de dag.

D. Onderwijsondersteuning
In juli was er een tweemaandelijkse evaluatie van de ‘Rede Municipal e Estadual de
ensino’ (gemeentelijk en staatsonderwijs). De docenten hebben al het mogelijke
gedaan om de leerlingen te begeleiden in het afleggen van de vereiste testen en
proeven o.a. door opdrachten af te drukken, permanent contact te houden met de
verantwoordelijken van de school, etc.
Maandelijks printen we 8.000-9.000 vellen A4 met huiswerkopdrachten voor onze
kinderen. De scholen geven nog steeds online lessen, maar de kinderen die bij ons
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opgevangen worden, hebben thuis meestal geen computer. Door de lessen uit te
printen, kunnen zij toch hun huiswerk maken.
De ex-leerlinge van de Stichting Camile Brenda, die Pedagogie studeert aan de
UFSJ (Universidade Federal de São João del Rei), presenteerde begin augustus een
enquête over sociaal werk. Camile sprak over de Stichting en nodigde de voorzitter
Samuel uit om deel te nemen aan de presentatie. Dat was een heel emotioneel
moment. Naast het besef van de belangrijke rol van de Stichting en waar de
Stichting voor staat in het leven van de student(e), was ze ook ontroerd en erg trots
om deel uit te maken van dit project.

E. Vakopleidingen
SENAC (Braziliaans instituut voor professionele vorming) stelde 10 plaatsen ter
beschikking voor jongeren van de Stichting: 5 plaatsen voor een cursus in
administratie en 5 plaatsen voor een cursus in informatica.
Mooi om te zien is hoe diverse stagiaires zich ontwikkelen op gebieden als initiatief
nemen, inzet tonen, organiseren, toepassen van hygiëneregels, in groepen werken,
etc. etc.
In het begin van de maand, sloot de chef-kok Luiz Fernando zich aan bij het
(keuken-)team van de Stichting. Alle dinsdagen geeft hij een workshop over
gastronomie aan de kinderen en jongeren tijdens de ochtend- en de middagklas.
Naast de lessen, helpt hij ook de andere medewerkers in de keuken en de bakkerij.
Hij wijdt hen in over de hygiëneregels, geschikte kleding, gedrag, werken in groep,
bewaren van voeding, behandeling van producten en keukenmateriaal en algemene
kennis van voedingswaren. Aan de studenten heeft de chef-kok eenvoudige recepten
geleerd die ze thuis kunnen maken en eventueel verkopen, wat een extra inkomen
voor het gezin kan opleveren.
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F. Creatieve expressie
Ook in dit kwartaal is de krant ‘Jornal Voz em Ação’ een aantal malen door de
kinderen gemaakt. Het geeft hen de kans om verder te leren en nieuwe
vaardigheden te verwerven.
In een aantal klassen werd gewerkt aan activiteiten over het thema ‘Olympische
Spelen van Tokyo’ bv. het kleuren van de Olympische mascottes en de geschiedenis
van de mascottes bestuderen.
In juli werden, in onze professionele opnamestudio, 5 berichten van ‘Momento do
Reflexão’ opgenomen. Deze activiteit wordt begeleid door een docent van het
programma ‘Acompanhamento à Escola’ (‘Begeleiding op School’) en wekelijks wordt
de opname van berichten van geloof en hoop gerealiseerd. De berichten worden
steeds op maandag verspreid via sociale media, op de officiële site en via
distributielijsten op WhatsApp. Ook in de andere maanden werden vergelijkbare
berichten opgenomen en verspreid. En natuurlijk waren er ook weer wekelijkse
edities van het nieuwsbulletin ‘Nova Geração.
Er werd ook een podcast opgenomen en uitgegeven. Deze werd tevens op Instagram
openbaar gemaakt door de leerlingen van de betreffende klas. Deze activiteit zorgt
voor betrokkenheid tussen de leerlingen van deze klas. In de dans-workshops, werd
een repertoire van muziek en dans opgesteld om in te oefenen. De choreografieën
werden gemaakt met een optreden in de toekomst, als doel.

G. Sport en ontspanning
De sport- en speelplaats is in de afwerkingsfase gekomen. Het sportveld is overdekt
en heeft een afmeting van meer dan 700 vierkante meter.
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Bijlage B: Activiteiten in Nederland
Derde kwartaal 2021
Derde kwartaal 2021

Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen waarin we onder meer de gang van
zaken in Brazilië met elkaar bespreken, is het derde kwartaal rustig geweest.
Dit kwartaal hebben we de evaluatie van de verzending van de eerste container met
hulpgoederen naar Brazilië gedaan. We hebben besloten om op basis van de evaluatie
en de daaruit geformuleerde leerpunten de tweede container in 2022 naar Brazilië te
verzenden. In dit kwartaal hebben we ook de eerste gedachtes met elkaar gewisseld
over de GivingTuesday campagne in november en de invulling van het bezoek van
Samuel en zijn gezin aan Nederland in december/januari aanstaande.
Je merkt dat de Coronapandemie nog steeds van invloed is op het ontplooien van
diverse activiteiten. Gelukkig hebben we dit jaar de contacten met een aantal kerken
kunnen verstevigen en hebben we ook een aantal nieuwe contacten kunnen leggen.

Planning voor de rest van 2021
De twee belangrijkste activiteiten voor het laatste kwartaal van 2021 zijn de
GivingTuesday campagne en het organiseren en begeleiden van het bezoek van
Samuel, Laura en de kinderen aan Nederland.
We willen in de maanden november en december fondsen werven om sport- en
spelmaterialen te kopen en om bij de start van het nieuwe schooljaar alle kinderen
een rugzak met ons logo geven. De rugzak is gevuld met schriften, potloden en
pennen. In de maand november zullen we dagelijks zichtbaar zijn op de Social
Media met als hoogtepunt de live uitzending vanuit Brazilië op GivingTuesday, 30
november 2021.
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Bijlage C: Financiële informatie
Hierna volgt een overzicht van de baten en lasten over de eerste drie kwartalen van
2021. De opgenomen begrotingscijfers betreffen driekwart van de jaarbegroting. De
baten en lasten ontwikkelen zich in de eerste drie kwartalen van 2021 als volgt:

Resultaat tot en met 30 september
(in euro’s)

Ontvangen giften
Betaald aan projecten
Dekking algemene kosten
Algemene kosten
Saldo baten minus lasten

2021
Begroting
3 kwartalen

2021
Realisatie
3 kwartalen

2020
Realisatie
3 kwartalen

117.563
-/- 106.875
6.187
-/- 6.187
--------10.688
======

107.091
-/- 136.003
5.636
-/- 4.486
---------/- 27.762
======

143.517
-/- 105.076
7.554
-/- 2.377
--------43.618
======

Ontvangen giften

In de eerste drie kwartalen van 2021 is in totaal EUR 112.727 aan giften ontvangen.
Van de ontvangen giften wordt (maximaal) 5% gereserveerd voor algemene kosten:

Kinderen
Sport- en speelplaats
Overige bouwactiviteiten
Dependance
Pick-up
Container
Noodhulp
Nog te bestemmen
Af: 5% voor algemene kosten
Totaal baten

2021
Begroting
3 kwartalen

2021
Realisatie
3 kwartalen

2020
Realisatie
3 kwartalen

52.500
27.750
33.750
7.500
--2.250
------------123.750
-/- 6.187
--------117.563
======

35.969
38.571
17.367
9.750
350
--720
10.000
--------112.727
-/- 5.636
--------107.091
======

44.226
14.414
40.000
5.573
5.000
--41.858
----------151.071
-/- 7.554
--------143.517
======

Kinderen:
De ontvangen giften liggen tot en met het derde kwartaal onder de begroting. We
hebben weinig actieve werving voor ons Fund-a-Kid programma gedaan. Hier
tegenover staat dat we meerdere giften ontvangen hebben 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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Evenals voorgaande jaren zullen we rond #GivingTuesday en de feestdagen een
extra actie voeren waarvan de baten ten gunste van de kinderen zullen komen.
Tevens verwachten wij nog een aantal (toegezegde) giften, waardoor we onze
begroting waarschijnlijk zullen realiseren.
Sport- en speelplaats
In het eerste kwartaal hebben we van een stichting een grote gift ontvangen ten
behoeve van het dak van de sportplaats. Ook hebben we wederom een gift van
Willem goes Brasil ontvangen. De verwachting is dat de sport- en speelplaats aan
het einde van het jaar gereed zal zijn.
Overige bouwactiviteiten
De bouw van de ruimte voor houtbewerking en van het tweede gebouw is, mede
door de veel aandacht vragende gevolgen van Corona, voorlopig uitgesteld. Daardoor
hebben we geen actieve fondsenwerving gedaan en liggen de ontvangsten onder de
begroting.

Betaald aan projecten

In de eerste drie kwartalen van 2021 is in totaal EUR 136.003 betaald aan de
Braziliaanse Stichting:

Kinderen
Sport- en speelplaats
Overige bouwactiviteiten
Dependance
Pick-up
Container
Noodhulp
Voedselpakketten en schoolkits
Totaal lasten

2021
Begroting
3 kwartalen

2021
Realisatie
3 kwartalen

2020
Realisatie
3 kwartalen

41.325
26.250
32.025
7.275
----------------106.875
======

49.950
37.400
16.500
9.706
22.447
--------------136.003
======

27.000
15.000
19.182
----2.936
38.806
2.152
--------105.076
======

Kinderen
De kosten liggen boven de begroting omdat in het derde kwartaal een extra betaling
is gedaan voor extra hulp aan onze gezinnen in verband met de aanhoudende
Coronapandemie. Inmiddels is ook in de Brazilië de pandemie aan het afnemen.
Overige bouwactiviteiten
Inmiddels zijn de beheerderswoning incl. de appartementen gereed. De bouw van de
ruimte voor houtbewerking en van het tweede gebouw is, mede door de veel
aandacht vragende gevolgen van Corona, voorlopig uitgesteld. Hierdoor liggen de
werkelijke kosten onder de begroting.
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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 pickup.

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.

Algemene kosten
Beschikbaar: 5% van giften
Besteding
Overschot

2021
Begroting
3 kwartalen

2021
Realisatie
3 kwartalen

2020
Realisatie
3 kwartalen

6.187
-/- 6.187
----------======

5.636
-/- 4.486
---------/- 1.150
======

7.554
-/- 2.377
--------5.177
======

In de algemene kosten is een uitgave voor reiskosten vanuit Brazilië naar Nederland
begrepen. De familie Van de Raa zal in december/januari in Nederland aanwezig
zijn. De totale kosten liggen onder de begroting omdat er minder aan marketing is
uitgegeven dan begroot.

Aantal sponsors Fund-a-Kid
•
•
•
•
•
•

Vierde kwartaal 2018:
Vierde kwartaal 2019:
Vierde kwartaal 2020:
Eerste kwartaal 2021:
Tweede kwartaal 2021:
Derde kwartaal 2021:

29
42
46
46
47
48

Aantal kinderen gesponsord Fund-a-Kid
•
•
•
•
•
•

Vierde kwartaal 2018:
Vierde kwartaal 2019:
Vierde kwartaal 2020:
Eerste kwartaal 2021:
Tweede kwartaal 2021:
Derde kwartaal 2021:

38
57
60
60
57
58
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Aantal vaste donateurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vierde kwartaal 2014:
Vierde kwartaal 2015:
Vierde kwartaal 2016:
Vierde kwartaal 2017:
Vierde kwartaal 2018:
Vierde kwartaal 2019:
Vierde kwartaal 2020:
Eerste kwartaal 2021:
Tweede kwartaal 2021:
Derde kwartaal 2021:

13
20
31
33
18
26
26
24
25
27
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Bijlage D: Overige informatie
Aantal bezoekers website:
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar

2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

1e kwartaal 2021:
2e kwartaal 2021:
3e kwartaal 2021:

6397
6488
5371
5180
3678
3371
4491
1270
2348
1909

Aantal unieke bezoekers website:
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar

2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

1e kwartaal 2021:
2e kwartaal 2021:
3e kwartaal 2021:

4133
5629
3740
3948
2747
2997
3970

(64,61%)
(86,76%)
(69,63%)
(88,30%)
(88,60%)
(88,90%)
(88,40%)

1152 (90,70%)
2273 (94,80%)
1901 (97,70%)

Aantal terugkerende bezoekers website:
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar

2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

1e kwartaal 2021:
2e kwartaal 2021:
3e kwartaal 2021:

2264
859
1631
1232
931
374
521

(35,39%)
(13,24%)
(30,37%)
(11,70%)
(11,40%)
(11,10%)
(11,60%)

118 ( 9,30%)
75 (. 5,30%)
8 (. 2,30%)
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