Kwartaalrapportage
Stichting Nieuwe Generatie Brasil
Eerste kwartaal 2022

“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

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.
Eind januari is ons ontwikkelingscomplex weer opengegaan. We vangen op dit
moment dagelijks ongeveer 220 kinderen op. Maar ook buiten de reguliere tijden,
vinden er veel activiteiten in ons gebouw plaats. We zijn trots op de rol die we in de
wijk kunnen vervullen.
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
April 2022
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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:
➢ Hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken
➢ Zichzelf en hun toekomstige gezin goed kunnen onderhouden
➢ Ze betrokken te maken bij de stichting om iets terug te geven voor de volgende
generatie
Dit vertaalt zich in:
➢ Een veilige omgeving bieden aan kansarme kinderen
Een omgeving waar ze liefde zien en voelen en waar aandacht is voor de
gezondheid
➢ Een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van:
‒ Sociale ontwikkeling
‒ Maatschappelijk ontwikkeling
‒ Educatieve ontwikkeling
‒ Persoonlijke ontwikkeling
‒ Lichamelijke ontwikkeling (sporten)
➢ 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
Eerste kwartaal 2022
Algemeen
Eind januari zijn de activiteiten in Brazilië weer opgestart. Er wordt nu
ondersteuning geboden aan 220 kinderen (en hun families). Hieronder hebben we
een impressie opgenomen van wat er allemaal gebeurt in ons ontwikkelingscomplex
in Brazilië. Het is slechts een greep vanuit de vele activiteiten die gedaan worden.

Begeleiding Kind en Gezin
De resultaten van een enquête die eind 2021 door het team werd uitgevoerd, wijzen
uit dat 65% van de leerlingen een leerprobleem of -stoornis heeft dat hun
schoolontwikkeling aanzienlijk beperkt en bijgevolg een impact heeft op alle
aspecten van hun leven. We hebben meerdere maatregelen getroffen om hier iets
aan te kunnen doen, zoals meer beschikbaarheid van een psychologe en van een
logopedist, het aantrekken van een onderwijspsychologe, etc.
In maart hebben we alle kinderen een schoolkit gegeven. Deze kits zijn bekostigd uit
de donaties die eind 2021 zijn ontvangen tijdens onze GivingTuesday actie. Ook in
Brazilië werd deze actie gevoerd en heet daar Dia de Doar. De kits bestonden uit:
een rugzak op wieltjes voor kinderen of een schoudertas voor jongeren en bevatte:
kleurpotloden, gum, pen, liniaal, potlood, lijm, schaar, puntenslijper en
markeerstift. De kinderen en hun families waren enorm dankbaar, aangezien de
meesten deze kosten niet zouden kunnen betalen.

Wat betreft psychosociale ondersteuning van gezinnen en ons eigen NGB-team
worden maandelijks gemiddeld rond de 40 diensten verleend aan kinderen,
jongeren, hun gezinnen en werknemers. En door de verleende zorg werden de
volgende aspecten waargenomen in het gedrag:
➢ Verminderd zelfbeschadigend gedrag en zelfmoordgedachten;
➢ Meer openheid van leerlingen om te praten over problemen die ze ervaren
(zoals: angstaanvallen, depressieve toestanden, zelfmoordgedachten);
➢ Angsten en moeilijkheden onder ogen zien;
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➢ Meer hoop om te leven, etc.

Gezonde voeding
Naast maaltijden zijn we in maart gestart met het uitdelen van het ontbijt aan de
leerlingen. Sommige snacks zoals zoet brood, kaasbrood, brood, koekjes en cake
worden bereid door de leerlingen in de bakkerijklas.

Sport en Vrije Tijd
In maart stonden de vrijetijdsactiviteiten in het teken van recreatieve spelen, zoals
shuttle, trefbal en memoryspel. In games is het mogelijk voor leerlingen om
concentratie te ontwikkelen. Ook werden er activiteiten met cijfers toegepast, zoals:
bingo en domino. Er werden gesprekskringen ontwikkeld, die een grotere binding en
intimiteit tussen de leerlingen en de begeleider bevorderden, wat resulteerde in
meer vertrouwen tussen hen.
In maart zijn we begonnen met lessen lichamelijke opvoeding. Deze maand hebben
we met twee games gewerkt, één voor de introductie tot Flag Football dat
vergelijkbaar is met American football en de andere game waaraan werd gewerkt
was dodgeball, dat ook als basis dient voor de introductie van andere sporten, zoals
handbal.
De atleet Ricardo Oliveira was aanwezig en sprak met onze leerlingen en de
gemeenschap. Ricardo is een voetballer die onlangs werd ingehuurd door Athletic
Club. Het doel van de lezing was om leerlingen en de gemeenschap te beïnvloeden,
het belang van sport te bespreken en hoe het levens kan veranderen. Veel
aanwezigen, ouders, familie en vrienden namen deel aan het evenement; we waren
verrast door de betrokkenheid en deelname van iedereen.
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Vakopleidingen
Ook dit jaar worden er weer diverse vakopleidingen verzorgd, bakkerij, koken, kaas
maken, oosters eten, Braziliaanse snacks, etc. Daarnaast is er veel aandacht voor
informaticalessen.
In februari werden 5 cv’s van jongeren van NGBrasil opgesteld. Daarnaast werden
de leerlingen geregistreerd voor stageprogramma’s. Deze acties zijn zeer belangrijk
om onze leerlingen te introduceren op de arbeidsmarkt.

Onderwijsondersteuning
De eerste lesweek was een periode van verwelkoming. Elke docent nam de tijd om
onze leerlingen beter te leren kennen.

In de weken die volgden, met de terugkeer naar de klassikale lessen in de staats- en
de gemeentescholen, konden de kinderen weer hulp krijgen bij hun huiswerk of
bijlessen volgen, aangezien velen van hen een aanzienlijke leerachterstand
opgelopen hebben. Dit schooljaar hebben we de ondersteuning van een
psychopedagoge. De begeleiding gebeurt tijdens de bijlessen in groepen van
maximaal zes leerlingen van de basisschool. De groepen worden verdeeld volgens
leeftijd en naargelang de problemen van iedere leerling. De psychopedagoge zal
samenwerken met de docenten van onze instelling en studenten met behoefte aan
opvolging zullen extra gemonitord worden. De begeleiding gebeurt 3 à 4 keer per
week, gedurende een uur voor iedere groep.
De pedagogen van de instelling kregen begeleiding bij het uitvoeren van de
screening om te onderzoeken welke leerlingen oogbehandeling nodig hebben. De
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materialen die werden gedoneerd voor de visuele en kleurenblindheidstests hielpen
de professionals om te zien welke kinderen visuele problemen hadden. Naar
aanleiding van de resultaten van deze screening is een rapportage gemaakt voor
toekomstige verwijzingen.

Persoonlijke ontwikkeling
Het jaar werd opgestart met een conversatie over de vakantie. Iedere leerling
vertelde wat hij/zij gedaan had en tekende over de gedane activiteiten tijdens de
vakantie. De leerlingen vertelden tevens over hun dromen en verwachtingen voor
het jaar 2022. De jongeren schreven een kaart naar zichzelf, waarin ze aangaven
wat er in hun leven zou moeten veranderen en de visie die ieder van hen heeft over
de manier waarop ze vandaag leven. Op basis van deze kaarten werden
(diepgaande) gesprekken gevoerd.
Tijdens de workshops milieu waren de bijeenkomsten bedoeld om het bewustzijn
over de omgang met vast afval te vergroten. Er werd een lezing gehouden en een
uitstap gemaakt naar het ‘Coleta de Lixo’ (verzamelplaats van afval) in Serra do
Lenheiro. De activiteit was zeer belangrijk voor de bewustwording van de leerlingen
wat betreft afvalverwerking en milieu.
In maart zijn we begonnen met een eerbetoon aan vrouwen. De kinderen maakten
zelf een souvenir voor een bijzondere vrouw, de overgrote meerderheid koos voor
hun moeder. Ook zijn we begonnen met het vertellen van verhalen zoals: Jonas en
de grote vis, Adam en Eva en David en Goliath. De kinderen waren enthousiast en
dit leidde tot creativiteit bij elke activiteit.

Creatieve expressie
Tijdens de Educomunicação-workshops, namen de leerlingen deel aan interactieve
lessen met behulp van visuele bronnen en themagames, die het gebruik van media
en nieuwe technologieën (smartphones, apps en sociale netwerken) aan de orde
stelden. Onze leerlingen toonden zich actiever, stelden vragen, debatteerden,
wisselden kennis en ervaring over relevante onderwerpen uit in de lessen.
Opvallend is de ontwikkeling van hun communicatieve en expressieve
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vaardigheden, evenals de verbetering van hun kritische zin en kennis in het
algemeen.
Danslessen worden aangeboden voor een middagles. De activiteiten zijn uitgevoerd
met behulp van visuele middelen en speelse spellen, met als doel leerlingen kennis
te laten opdoen over de ritmes en geschiedenis van dans.
Een andere activiteit was het gebruik van technologische middelen voor
communicatie in verschillende talen. De leerlingen leerden Google Translatefuncties gebruiken, zoals simultane conversatie en tekstvertaling. De activiteit
kwam voort uit de interesse van de leerlingen om te communiceren met de
ambassadeurs van Willem goes Brasil die vanuit Nederland in april in Brazilië
zullen zijn.
De nieuwe editie van “Jornal Voz em Ação” werd gelanceerd en kreeg een nieuw
formaat. De onderwerpen werden ontwikkeld door alle leerlingen met de begeleiding
van de docenten die talloze manieren en technieken zochten om aan een bepaalde
inhoud te werken, om de kennis voor de student te vergemakkelijken en een ideaal
begrip te bieden voor intellectuele en cognitieve training.

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

Bijlage B: Activiteiten in Nederland
Eerste kwartaal 2022
Bezoek aan Nederland
We kijken terug op een mooie periode dat Samuel en Laura en hun kinderen in
Nederland zijn geweest. Op 17 januari zijn ze weer vertrokken naar Brazilië om daar
de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar te gaan doen. Op 31 januari gingen
de deuren van ons Ontwikkelingscomplex dan ook weer open.

Jaarverslag 2021
Zoals gebruikelijk was het jaarverslag van Stichting Nieuwe Generatie Brasil reeds
half februari beschikbaar. Hier willen we nog enkele getallen noemen met
betrekking tot Nederland:
• EUR 178.769 aan donaties ontvangen.
• 27 vaste donateurs.
• 48 Fund-a-Kid sponsoren.
• 63 gesponsorde kinderen.
En enkele getallen met betrekking tot Brazilië:
• Eind 2021 werden dagelijks 200 kinderen opgevangen; in het nieuwe
schooljaar zijn we gestart met 220 kinderen.
• Tijdens de actie ‘espelhando amor’ zijn 1.697 pakketjes met twee koekjes en
een handgeschreven briefje gemaakt om de medewerkers in de zorg een hart
onder de riem te steken.
• In het kader van duurzaamheid is 1.705 kg recyclebaar afval ingezameld.
• In 2021 zijn 17.825 stuks fruit uitgedeeld.
• En zijn er 1.780 zaailingen geplant in de moestuin.
• Om de kinderen te helpen bij hun huiswerk zijn er 94.260 A4’tjes geprint.
• 7 jongeren zijn begeleid naar een stageplek en 3 jongeren naar een
leerwerkplek.
Wij danken iedereen voor zijn of haar steun en betrokkenheid bij onze stichting!

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert meestal maandelijks. Belangrijke onderwerpen in het eerste
kwartaal waren:
- Benoeming Arja Hilberdink tot vicevoorzitter
- Selectie nieuwe tooling verzending nieuwsbrief
- Meer aandacht voor Social Media door de inzet van twee vrijwilligers
- Gesprekken met Wilde Ganzen en EO Metterdaad m.b.t. mogelijke
samenwerkingen
- Fund-a-Kid campagne in het tweede kwartaal
- Vrijwilligersmiddag op 18 juni 2022
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Overig
-

We zijn gestart met het opstellen van een document waarin alle goederen
geregistreerd worden die verzonden zullen worden in de tweede container met
hulpgoederen. Hierna kunnen alle formaliteiten aan de Braziliaanse zijde
geregeld worden en kan de container gevuld en verzonden worden.
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Bijlage C: Financiële informatie
In deze bijlage geven we een overzicht van de baten en lasten over het eerste kwartaal
2022. De opgenomen begrotingscijfers betreffen een kwart van de jaarbegroting. De
baten en lasten ontwikkelen zich in het eerste kwartaal van 2022 als volgt:

Resultaat tot en met 31 maart
(in euro’s)

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

2022
Begroting
1e kwartaal

2022
Realisatie
1e kwartaal

2021
Realisatie
1e kwartaal

36.813
-/- 33.538
1.937
-/- 1.937
--------3.275
======

47.132
-/- 40.530
2.481
-/- 1.157
--------7.926
======

44.365
-/- 69.414
2.335
-/- 1.464
---------/- 24.178
======

Ontvangen giften
In het eerste kwartaal van 2022 is in totaal EUR 49.613 aan giften ontvangen. Van
de ontvangen giften wordt (maximaal) 5% gereserveerd voor algemene kosten:
2022
Begroting
1e kwartaal
Kinderen
Sport- en speelplaats
Overige bouwactiviteiten
Container
Minibus
Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Noodhulp
Pick-up
Af: 5% voor algemene kosten
Totaal baten

21.250
6.250
2.625
750
7.875
--------------38.750
-/- 1.937
--------36.813
======

2022
Realisatie
1e kwartaal

2021
Realisatie
1e kwartaal

36.393
3.000
10.000
----220
------------49.613
-/- 2.481
--------47.132
======

11.744
24.466
10.000
------140
350
--------46.700
-/- 2.335
--------44.365
======

Kinderen:
De ontvangen giften liggen boven de begroting. Dit wordt veroorzaakt door het feit
dat we in het eerste kwartaal een tweetal grote (jaar-)giften hebben ontvangen.
Sport- en speelplaats
De giften voor de sport- en speelplaats worden door het jaar heen ontvangen. In het
eerste kwartaal hebben we één gift mogen ontvangen.
Overige bouwactiviteiten
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In het eerste kwartaal hebben we één specifieke gift ontvangen voor de
bouwactiviteiten van dit jaar. In het volgende kwartaalverslag zullen we hier meer
over vertellen.
Minibus
Dit is het GivingTuesday/eindejaarsproject.

Betaald aan projecten
In het eerste kwartaal van 2022 is in totaal EUR 40.530 betaald aan de Braziliaanse
Stichting:
2022
Begroting
1e kwartaal
Kinderen
Sport- en speelplaats
Overige bouwactiviteiten
Container
Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Pick-up
Totaal lasten

17.313
7.625
2.500
2.350
3.750
----------33.538
======

2022
Realisatie
1e kwartaal

2021
Realisatie
1e kwartaal

32.500
6.000
----2.030
----------40.530
======

15.400
22.400
9.500
----22.114
--------69.414
======

Kinderen
De kosten liggen boven de begroting omdat in het eerste kwartaal ook reeds de
bijdrage voor het tweede kwartaal naar Brazilië is overgemaakt.

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

2022
Begroting
1e kwartaal

2022
Realisatie
1e kwartaal

2021
Realisatie
1e kwartaal

1.937
-/- 1.937
----------======

2.481
-/- 1.157
--------1.324
======

2.335
-/- 1.464
--------871
======

Aantal sponsors Fund-a-Kid
•
•

Vierde kwartaal 2018:
Vierde kwartaal 2019:

29
42
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•
•
•

Vierde kwartaal 2020:
Vierde kwartaal 2021:
Eerste kwartaal 2022:

46
48
47

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

Vierde kwartaal 2018:
Vierde kwartaal 2019:
Vierde kwartaal 2020:
Vierde kwartaal 2021:
Eerste kwartaal 2022:

38
57
60
63
58

Aantal vaste donateurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vierde kwartaal 2014:
Vierde kwartaal 2015:
Vierde kwartaal 2016:
Vierde kwartaal 2017:
Vierde kwartaal 2018:
Vierde kwartaal 2019:
Vierde kwartaal 2020:
Vierde kwartaal 2021:
Eerste kwartaal 2022:

13
20
31
33
18
26
26
27
27
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Bijlage D: Overige informatie
Aantal bezoekers website:
Jaar 2014:
Jaar 2015:
Jaar 2016:
Jaar 2017:
Jaar 2018:
Jaar 2019:
Jaar 2020:
Jaar 2021:
1e kwartaal 2022:
2e kwartaal 2022:
3e kwartaal 2022:

6397
6488
5371
5180
3678
3371
4491
6568
1089

Aantal unieke bezoekers website:
Jaar 2014:
Jaar 2015:
Jaar 2016:
Jaar 2017:
Jaar 2018:
Jaar 2019:
Jaar 2020:
Jaar 2021:
1e kwartaal 2022:
2e kwartaal 2022:
3e kwartaal 2022:

4133
5629
3740
3948
2747
2997
3970
6469
1070

(64,61%)
(86,76%)
(69,63%)
(88,30%)
(88,60%)
(88,90%)
(88,40%)
(98,49%)
(98,25%)

Aantal terugkerende bezoekers website:
Jaar 2014:
Jaar 2015:
Jaar 2016:
Jaar 2017:
Jaar 2018:
Jaar 2019:
Jaar 2020:
Jaar 2021:
1e kwartaal 2022:
2e kwartaal 2022:
3e kwartaal 2022:

2264
859
1631
1232
931
374
521
99
19

(35,39%)
(13,24%)
(30,37%)
(11,70%)
(11,40%)
(11,10%)
(11,60%)
( 1,51%)
( 1,75%)
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