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Appartementen voor 
bezoek van ver
Al sinds de eerste plannen voor 
de  bouw van  het  ontwikkeling-
centrum  in  São  João  del  Rei 
hadden  we  de  wens  om  een 
beheerderswoning  te  bouwen 
met daarbij  appartementen voor 
bezoekers.  Deze  appartementen 
werden  tijdens  de  pandemie 
opgeleverd  maar  konden 
daardoor  nog  niet  zoveel 
gebruikt  worden.  Dat  was  de 
afgelopen tijd wel anders. In de 
periode  van  juni  tot  augustus 
hebben we 3 vrijwilligers (Anouk, 
Laurie  en Gabrielle)  uit  NL voor 
langere tijd op bezoek gehad. In 
september  de  filmploeg van  EO 
Metterdaad  en  tussendoor  ook 
nog diverse bezoekers uit Brazilië 
die door de grote afstanden niet 
zo maar even op en neer kunnen 
rijden. Wil je graag een keer ons 
project  komen  bezoeken,  dan 
ben je van harte welkom om ook 
gebruik  te  maken  van  deze 
appartementen!

 

Gegevens Stichting
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

Een nieuwe fase breekt aan
De stichting groeit  en  dat  merken we aan alles.  In  de  afgelopen 4  jaar  is  het 
ontwikkelingscentrum gegroeid van zo’n 80 naar ruim 220 kinderen en jongeren en 
hun bijbehorende familieleden, in totaal ondersteunen we inmiddels 657 mensen. 
Maar ook van 6 medewerkers en een paar vrijwilligers naar bijna 20 medewerkers en 
vele  vrijwilligers.  En  met  zo’n  enorme  groei  merken  dat  er  ook  veel  dingen 
veranderen.  In  het  begin  waren  Samuel  en  ik  veel  directer  betrokken  bij  alle 
activiteiten en nu zijn we meer op de achtergrond bezig. Dat klinkt alsof het rustiger 
is, maar dat is verre van de werkelijkheid. Met zoveel kinderen en medewerkers is er 
natuurlijk altijd wat aan de hand en ook op administratief en bureaucratisch gebied 
is alles steeds complexer geworden. Wel kunnen we met trots zeggen dat onze 
stichting in São João del Rei als één van de weinige stichtingen alle documentatie en 
financiële verplichtingen helemaal op orde heeft. Er is slecht één andere stichting 
(een particuliere scholengroep) die dezelfde status heeft. Daar werken we dan ook 
hard  voor  en  het  opent  ook  deuren  naar  samenwerking  met  hogere 
overheidsinstanties.  We zitten  nu in  de  periode van de verkiezingen (president, 
gouverneurs, gedeputeerden en een deel van de senaat) en dat betekent dat we veel 
interesse hebben gehad van diverse gedeputeerden die onze stichting willen helpen 
met  subsidies.  Dit  mogen  ze  ivm  belangenverstrengeling  niet  doen  in  de 
verkiezingsperiode (en beloftes zijn uiteraard makkelijk gedaan in deze tijd) maar we 
hopen toch dat we komend jaar de vruchten kunnen plukken van deze toegenomen 
belangstelling. 
Ook vanuit Nederland hebben we gemerkt dat we als stichting zijn gegroeid. We zijn 
na een intensief proces namelijk geselecteerd door EO Metterdaad. Dit houdt in dat 
we op nationale TV komen (vermoedelijk  voorjaar 2023) en dat  er  tegelijkertijd 
fondsen  geworven  zullen  worden  voor  de  bouw  van  een  uitbreiding  van  het 
ontwikkelingscentrum. Die uitbreiding is trouwens hard nodig: De groei van het 
aantal kinderen, familieleden en daardoor ook het aantal activiteiten zorgt ervoor dat 
we op dit moment uit ons jasje gegroeid zijn: het is steeds meer puzzelen naar plek 
om een activiteit  uit  te  kunnen voeren.  Een extra  gebouw zal  dit  ruimtegebrek 
oplossen en zorgt ervoor dat we verder kunnen uitbreiden: We hebben namelijk de 
wens om ook kleuters (4-6 jaar) op te gaan vangen omdat we merken dat daar grote 
noodzaak voor is. Daarnaast kunnen we dan ook het aanbod van vakopleidingen 
uitbreiden zodat jongeren nog beter voorbereid zullen worden op de arbeidsmarkt. 
Want daar gaat het ons uiteindelijk om: Kinderen en jongeren een plek bieden waar 
ze veilig en geliefd zijn waardoor ze zich kunnen gaan ontwikkelen en zicht hebben 
op een betere toekomst. Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer hierover. Juist 
door deze groei hebben we uw ondersteuning nog 
steeds hard nodig. 
Ook thuis merken we dat we in een nieuwe fase 
belanden: Onze kinderen worden snel groter. Noa 
is  net  15  jaar  geworden  en  sluit  dit  jaar  het 
‘voortgezet  basisonderwijs’  af  (onderbouw 
middelbare  school  NL)  en  Davi  is  volgend  jaar 
zover. Joelle sluit dit jaar de eerste basisschool af 
(eindigt hier in het 5e jaar/groep 7) en Anna gaat 
alweer bijna naar het 3e jaar (groep 5). 
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EO Metterdaad steunt Stichting Nieuwe Generatie Brasil
Wij zijn trots. Supertrots en vooral ook dankbaar. EO Metterdaad gaat ons project steunen!

Ongeveer een jaar geleden hebben 
we een eerste contact gelegd met 
EO Metterdaad met de vraag of zij 
iets  voor  ons  project  zouden 
kunnen en willen betekenen. In de 
afgelopen  maanden  hebben  we 
uitgebreid met hen gesproken. Dit 
waren intensieve maar vooral  ook 

mooie gesprekken. Mooi om te vertellen wat er inmiddels 
allemaal bereikt is en wat we allemaal nog willen gaan 
doen.  Hoe  belangrijk  wij  zijn  voor  de  kinderen  en 
gezinnen in São João del Rei en wat we nodig hebben om 
de kinderen verder te helpen naar een kans op een betere 
toekomst.  Met  de  aanvraag  en  de 
uiteindelijke  goedkeuring  door  EO 
Metterdaad  merken  dat  we  als 
stichting  in  een  nieuwe  fase  terecht 
zijn  gekomen.  Onze  activiteiten  zijn 
dusdanig gegroeid dat we interessant 
genoeg zijn voor de nationale tv! Dat 
geeft echt een enorm trots gevoel en 
uiteraard  veel  dankbaarheid  voor  de 
erkenning die we hiermee krijgen. 
EO  Metterdaad  zal  voor  Stichting 
Nieuwe Generatie Brasil fondsen gaan 
werven. Zij doen dit onder meer door in 4 uitzendingen 
van elk tien minuten beelden van ons project in Brazilië te 
tonen. Hiervoor hebben ze in september gedurende 10 
dagen in Brazilië gefilmd. Meerdere kinderen zijn gevolgd 
in hun dagelijks leven; zowel de situatie waar ze nu in 

zitten  als  ook  het 
lonkend  perspectief:  een 
kans  op  een  betere 
toekomst  dankzij  de 
activiteiten van NGBrasil!
Ten  tijde  van  het 
schrijven  van  dit  bericht 
is  nog  niet  duidelijk 
wanneer  de  tv-
uitzendingen zullen gaan 
plaatsvinden.  De 

verwachting is dat de uitzendingen 
in het eerste kwartaal van 2023 te 
zien zullen zijn. Hierover zullen wij 
u uiteraard tijdig informeren.
EO  Metterdaad  zal  fondsen  gaan 
werven  voor  de  bouw  van  extra 
leslokalen  en  praktijkruimtes, 
alsmede ruimtes waarin we jongere 
kinderen, in de leeftijd van 4 tot 6 jaar, kunnen opvangen. 
 
EO Metterdaad
EO  Metterdaad  viert  dit  jaar  haar  50-jarig  bestaan.  Al 

vijftig jaar geven zij stem en steun aan 
mensen die leven in onrecht, nood en 
armoede.  Overtuigd  van  Gods  liefde 
voor iedereen vertellen zij de verhalen 
van  deze  mensen  en  werven  zij 
fondsen waarmee ze het levensverhaal 
van hen een positieve wending kunnen 
geven.  Samen  met  meer  dan  100 
Christelijke  partnerorganisaties  maakt 
EO  Metterdaad  hét  verschil  voor  de 
meest kwetsbaren wereldwijd. In 2021 
hebben zij 45 projecten in 23 landen 

gesteund. Het 50-jarig bestaan van EO Metterdaad viel 
samen met het bezoek van de filmploeg in Brazilië. Dat 
lieten  we  uiteraard  niet  ongemerkt  voorbij  gaan.  De 
kinderen  van  het  ontwikkelingscentrum  hebben 
tekeningen gemaakt en onze chefkok had een heerlijke 
taart gebakken om dit feestje samen te vieren.

Vrijdag 2 september is  ons bestuurslid  Diederick van Tellingen getrouwd met zijn 
Philine. Wij wensen hen Gods Zegen toe en vele mooie en gelukkige jaren met elkaar!

Op hun huwelijkskaart stond de volgende tekst:

‘En kleedt u zich boven alles met liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de 
vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam bent; en wees 
dankbaar.’  
Kolossenzen 3:14-15 HSV

Huwelijk Diederick en Philine
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#GivingTuesday is de wereldwijde actiedag om goed te 
doen. We vieren #GivingTuesday op de eerste dinsdag na 
Black  Friday  en  Cyber  Monday.  Dit  jaar  is  dat  op  29 
november 2022.  Een  tijd  voor  goede  doelen  en 
maatschappelijke  organisaties  om hun  werk  en  doelen 
onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen. 
#GivingTuesday markeert het begin van een traditionele 
periode die in het teken staat van geven. Het seizoen om 
te geven aan mensen en maatschappelijke organisaties die 
hulp hard nodig hebben.

Stichting  Nieuwe  Generatie  Brasil  zal  evenals  in 
voorgaande  jaren  meedoen  met  dit  initiatief.  Hiermee 
willen we onze naamsbekendheid vergroten en ons mooie 
project onder de aandacht van nog meer mensen brengen. 

Dit jaar is ons doel om geld op te halen voor de inrichting 
van ons nieuwe gebouw. Zoals u ook op andere plekken in 
deze nieuwsbrief kunt lezen, hopen we in 2023 te starten 
met  de  bouw  van  extra  leslokalen  en  praktijkruimtes. 
Tevens zullen we ook ruimtes creëren waarin we jongere 
kinderen, in de leeftijd van 4 tot 6 jaar kunnen opvangen. 
Bij  de  inrichting kun je  in  eerste  instantie  denken aan 
tafels  en  stoelen,  maar  ook  bijv.  de  inrichting  van  de 
ruimte  op  de  vakopleiding  ‘schoonheidsspecialiste’  of 
‘kapper’  te  volgen.  En  de  ruimtes  voor  de  jongere 
kinderen willen we graag inrichten met op hen gerichte 

materialen,  zoals  bijv.  een  poppenhoek,  bouwen  met 
grote blokken, zitkussens, etc.

U  kunt  op  meerdere  manieren  bijdragen  aan  het 
benodigde bedrag voor de inrichting:

- door een aankoop van één of meerdere onderdelen te 
doen in onze webshop. De webshop zal vanaf 1 november 
geopend zijn

- door gebruik te maken van Tikkie [QR-code]

-  door  overschrijving  naar  bankrekeningnummer  NL03 
ABNA 0545 4225 82 o.v.v. “inrichting nieuwe gebouw”

 

U kunt  ons  ook  helpen  door  de  berichten,  die  wij  de 
komende  periode  zullen  plaatsen  op  onze  Instagram, 
Facebookpagina en LinkedIn, te ‘liken’ en de berichten via 
uw eigen sociale media-account (door) te plaatsen. Maak 
daarbij  gebruik  van  de  hashtags:  #GivingTuesday, 
#samenmeergoeddoen en #NGBrasil

Doet u mee? Immers…… Ieder kind verdient een eerlijke 
kans!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Arja Hilberdink via 06-22451866 of arja.hilberdink@ng-
brasil.com.

#GivingTuesday 2022
Doneer voor de inrichting van ons nieuwe gebouw!

Vrijwilligersmiddag in Dordrecht
Door corona was het er even niet van gekomen maar een tijd geleden was het dan eindelijk zover. Na drie jaar 
was er weer een vrijwilligersmiddag. Bestuurslid Mariëlle doet hiervan verslag
De vrijwilligersmiddag is onze manier om 
al  onze vrijwilligers en adviseurs in het 
zonnetje te zetten en te bedanken voor 
de  verrichte  inspanningen  in  het 
afgelopen jaar (dit keer door corona de 
afgelopen jaren). Maar ook om te kijken 
hoe zij tegen de stichting aan kijken en 
hoe we ze nog meer tegemoet kunnen 
komen indien gewenst. De opkomst was 
zeer goed, met maar liefst 17 personen 
hebben we de middag doorgebracht.

Dit  maal  vond het  plaats  in  Dordrecht, 
een centraal  gelegen plaats om ook de 
vrijwilligers  uit  België  te  kunnen  laten 
aanschuiven. Het weer werkte goed mee 
(misschien  wel  te  goed  gezien  de 
temperatuur) maar dat mocht de pret niet 
drukken. De middag begon rond twaalf 
uur  met  een  gezamenlijke  lunch  bij 
restaurant  Merz  in  Dordrecht,  gelegen 
aan  een  haventje.  Tijdens  deze  lunch 

werd door de penningmeester van de 
stichting,  tevens  vicevoorzitter,  een 
korte  update  gehouden  over  Nieuwe 
Generatie  Brasil.  Tevens  was  dit  het 
moment  om  de  vrijwilligers  te 
bedanken voor de inzet de afgelopen 
tijd. 

Na  de  lunch  maakten  we  met  een 
stadsgids een wandeling om Dordrecht 
te  bezichtigen.  Gezien  het  weer  was 
het  de  vraag  hoe  ver  we  zouden 
komen, maar door veel in de schaduw 
te  lopen  konden  we  toch  de  gehele 
geplande wandeling doen.

Na afloop van de wandeling hebben we 
bij restaurant Merz nog wat gedronken 
om de geslaagde middag af te sluiten. 
Nogmaals bedankt alle vrijwilligers en 
ambassadeurs  voor  deze  gezellige 
maar ook nuttige middag.
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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

Fund-a-Kid heeft nu een eigen sharepoint site
Fund-a-Kid is het sponsorprogramma van stichting Nieuwe Generatie Brasil. Dankzij dit programma 
worden inmiddels al vele kinderen van het ontwikkelingscentrum in São João del Rei direct 
ondersteund door een sponsor. Eindelijk is een door ons als stichting langgekoesterde wens in 
vervulling gegaan: Een online platform waarin sponsors regelmatig informatie (foto’s, tekeningen, 
berichtjes etc…) van hun sponsorkind kunnen bekijken
Binnenkort ontvangen alle sponsors een bericht met uitleg 
over  het  nieuwe  online  platform.  Dankzij  dit  nieuwe 
systeem kunnen we veel sneller updates delen over wat de 
kinderen allemaal meemaken tijdens de activiteiten van het 
ontwikkelingscentrum in São João del Rei. Hierbij gaat het 
om  foto’s,  tekeningen,  brieven,  filmpjes  en  audio-
boodschappen  die  sommige  kinderen  opnemen  in  de 
radiostudio tijdens communicatielessen.

In  eerste  instantie  zal  alles  uiteraard  in  het  Portugees 
geplaatst  worden,  maar  dankzij  vrijwilligers  zal  alles 
uiteindelijk ook naar het Nederlands vertaald worden.

Word ook sponsor 
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. 
Al meer dan 55 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.

mailto:secretaris@ng-brasil.com
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