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Giving Tuesday
Dinsdag  29  november  was  het 
weer zover: Giving Tuesday. Een 
dag die in het teken van geven 
staat. Ook dit jaar deden we als 
stichting  weer  mee  met  diverse 
acties  waaronder  onze  bekende 
live-uitzending  op  social  media 
die de hele dag duurde en zowel 
elementen in het Nederlands als 
in  het  Portugees  bevatte.  De 
opbrengst   van  Giving  Tuesday 
zal  deze  keer  gebruikt  worden 
voor de inrichting van ons nieuwe 
gebouw  dat  komend  jaar  met 
behulp  van  EO  Metterdaad 
gebouwd  zal  worden.  De  actie 
loopt altijd door tot het einde van 
het jaar dus wil je nog je steentje 
bijdragen kijk dan snel op onze 
website om virtueel bij te dragen 
aan  een  onderdeel  van  de 
inrichting.  Direct  doneren  kan 
uiteraard  ook  via  onderstaande 
Tikkie  QR  code.  Iedereen  die 
heeft meegeholpen rondom deze 
Giving  Tuesday  actie:  Heel  erg 
bedankt!

 

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

Terugkijken en vooruitzien
Een  nieuwsbrief  in  december,  daar  hoort  uiteraard 
een terugblik over 2022 in en tegelijk kunnen we ook 
alvast vooruitkijken naar 2023. In januari 2022 waren 
we als gezin op bezoek in Nederland, waar toen net 
weer een lockdown was ingevoerd. Wat lijkt dat lang 
geleden inmiddels. Daarna werden in rap tempo alle 
beperkingen opgeheven, ook hier in Brazilië, en dat 
betekende  dat  het  ‘gewone  leven’  weer  op  gang 
kwam. De kinderen weer naar school en naar allerlei activiteiten, de stichting weer 
volledig functioneel en het hele jaar door veel bezoek. 
De ambassadeurs van het Willem van Oranje College waren de eersten en dat was 
direct een enorme groep: 17 leerlingen en 4 docenten. Van de ambassadeurs van 
2020 en 2021 kwamen namelijk ook een aantal leerlingen mee. 
Na de ambassadeurs kwamen Hans en Esther Tims op bezoek samen met de moeder 
van Samuel. Hans was in de beginjaren van de stichting bestuurslid en zeer onder de 
indruk van wat er allemaal is gerealiseerd in de afgelopen periode. 
Eind  juni  kwamen  de  ouders  van  Laura  en  oud-ambassadeur  Anouk  met  haar 
moeder Lianne op bezoek. Nadat Lianne weer naar huis ging kwam Laurie, een 
andere oud-ambassadeur, Anouk vergezellen en samen bleven ze tot half augustus 
met het voornemen om in de toekomst zeker nog een keer te komen. In augustus 
kregen we daarbij ook nog bezoek van Gabrielle, een oud-collega van Samuel die 
met haar eigen bedrijf heeft bijgedragen aan projecten van de stichting, zoals de 
aanschaf van het geluidssysteem en de ondernemersopleiding. 
Daarna was het  in september de beurt  aan EO Metterdaad.  Een hele intensieve 
periode waar we vorige nieuwsbrief al iets over schreven. De afleveringen zijn bijna 
klaar  en  zullen  in  het  voorjaar  van  2023  op  tv  uitgezonden  worden.  Heel  erg 
bijzonder en we zijn benieuwd naar wat jullie ervan zullen vinden.
Eind oktober kwamen Arja en Bert op bezoek, waar jullie in deze nieuwsbrief meer 
over kunnen lezen, en daarna was het in november de beurt aan Fred en Diana.
Heel veel bezoek dus dit afgelopen jaar waar we heel blij mee waren dat het weer 
kon. Op die manier konden we aan verschillende mensen laten zien hoe ons werk de 
kansarme kinderen in São João del Rei aan een betere toekomst helpt.  Ook komend 
jaar staan verschillende bezoeken gepland. 
In deze nieuwsbrief kunnen jullie meer lezen over een aantal belangrijke mijlpalen 
die we de afgelopen tijd hebben bereikt. 
Op dit moment is het bijna zomervakantie hier in Brazilië. Daar waren we wel aan 
toe. Dit jaar geen bezoek aan Nederland maar even lekker bijkomen als gezin en ons 
weer opladen voor het nieuwe jaar. 
2023 wordt het jaar waarin we als stichting ons 10-jarige jubileum mogen vieren. 
Op 14 augustus 2013 zaten we (Samuel en Laura) bij de notaris om stichting Nieuwe 
Generatie Brasil officieel op te richten. Hou onze social media en nieuwsbrieven in de 
gaten om te zien hoe we daar bij stil zullen staan komend jaar.
Bedankt voor al jullie steun en alvast fijne feestdagen toegewenst! 

Hartelijke groeten, Samuel en Laura
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Wat is er veel gebeurd en wat een mooi project
Bestuurslid Arja Hilberdink doet verslag van haar bezoek aan São João del Rei - Brazilië

Eind  oktober  begin 
november  zijn  Bert  en  ik 
eindelijk weer naar Brazilië 
geweest.  Mede  door 
Corona  was  het  3,5  jaar 
geleden dat ik er was. En ik 
kan jullie zeggen, dat was 
veel  te  lang  geleden.  Het 
brengt  met  zich  mee  dat 

van het eerste moment duidelijk werd dat er ontzettend 
veel gebeurd is in die periode. Het voert te ver om alles te 
beschrijven,  dan  zou  ik  wel  een  complete  nieuwsbrief 
kunnen vullen. Ik wil een aantal zaken met jullie delen die 
veel indruk op ons hebben gemaakt. 

Dagelijkse opvang van ruim 200 kinderen
Regelmatig schrijf ik het zinnetje “we vangen inmiddels 
dagelijks  ruim 200 kinderen op”.  Dit  klinkt  eenvoudig, 
maar 100 kinderen in de ochtend en 100 kinderen in de 
middag opvangen dat doe je niet zomaar. Dit vergt veel 
organisatie, het rooster van de activiteiten, de leraren en 
vrijwilligers, een warme maaltijd of snack, schoonhouden 
van het gebouw, etc. En dit allemaal loopt zeer gesmeerd. 
En hoe mooi is het om te zien dat Samuel een team om 
zich  heen  verzameld  heeft,  dat  er  voor  zorgt  dat  de 
activiteiten  in  het  ontwikkelingscomplex  op  rolletjes 
verlopen,  niet  alleen  van  maandag  tot  en  met  vrijdag 
overdag, maar ook in de avond en in de weekenden, want 
dan zijn er ook regelmatig activiteiten voor de ouders en 
mensen uit de buurt. 

Impact
Het doel van de stichting is om de straatkinderen een kans 
op  een  betere  toekomst  te  geven.  En  dat  lukt.  Alle 
inspanningen sinds 2018 hebben er toe geleid dat van de 
40 kinderen die inmiddels de leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt,  er  ongeveer  30  uitgestroomd  zijn  naar  een 
vervolgstudie,  een  baan  of  op  dit  moment  nog  stage 
lopen. Een succespercentage van 75% is hoger dan dat we 
ooit hebben durven dromen.
 

Financiële commissie
Net als in Nederland hebben we in Brazilië een stichting 
van  waaruit  de  activiteiten  worden  georganiseerd.  De 
inkomsten  van  deze  stichting  komen  enerzijds  vanuit 
Nederland,  maar  ook in  Brazilië  worden inmiddels  veel 
donaties ontvangen. Tijdens mijn bezoek was ik getuigen 
van  de  bijeenkomst  met  de  financiële  commissie.  Zij 
komen ieder kwartaal bij elkaar en controleren dan alle 
uitgaven zoals deze in de boekhouding zijn vastgelegd 
met  de  bijbehorende bonnen en nota’s.  Ze  kijken niet 
alleen  naar  de  rechtmatigheid  maar  ook  naar  de 
doelmatigheid van de uitgaven.
 
Evelyne en Bruna
Tezamen met deze twee dames 
voert  Samuel  de  dagelijkse 
leiding  van  het 
ontwikkelingscomplex.  Evelyne 
is  verantwoordelijk  voor  alle 
activiteiten  die  de  kinderen 
geboden worden en Bruna met 
name voor de boekhouding, maar zij heeft ook nog een 
aantal  andere  verantwoordelijkheden,  waaronder  de 
aansturing van de schoonmaak van het complex.
 
Samuel en Laura
Graag wil ik in deze nieuwsbrief mijn complimenten en 
waardering voor Samuel en Laura uitspreken. Toen zij in 
april 2017 naar Brazilië vertrokken, was de bouw gestart 
en verder moest alles opgezet en georganiseerd worden. 
Op  25  november  2017  was  de  inauguratie  van  het 
gebouw. Inmiddels staan er meerdere gebouwen, worden 
dagelijks meer dan 200 kinderen opgevangen en staat er 
een solide organisatie om die 
dagelijkse  opvang  tot  een 
succes te maken. En zoals zij 
zelf  in  de  vorige  nieuwsbrief 
schreven zijn ze er klaar voor 
om een volgende stap te gaan 
zetten.

Op donderdag 27 oktober werd er een benefietdiner georganiseerd in São 
João del Rei. Het thema was een Italiaanse pasta-avond. De avond was zeer 
succesvol  dankzij  de  grote  opkomst  en  het  feit  dat  alle  ingrediënten 
gedoneerd waren. Ook was het een mooie gelegenheid voor de jongeren van 
het project om hun vaardigheden die ze tijdens de vaklessen leren in de 
praktijk te brengen. Een aantal hielpen Chefkok Luiz Fernando in de keuken 
met het bereiden van de maaltijden en anderen werkten in de bediening 
waarbij  ze  meerdere  complimenten  kregen  over  hoe  netjes  ze  alles 
verzorgden  en  hun  gastvriendelijke  houding.  Kortom,  de  avond  was  op 
meerdere gebieden een daverend succes!

Benefietdiner in São João del Rei



NIEUWSBRIEF Stichting Nieuwe Generatie Brasil pagina 3

December 2022 

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

In het donker lopen we stap voor stap naar boven. In het 
trappenhuis van de verwaarloosde flat,  vinden we onze 
weg  naar  boven  bij  het  licht  van  onze  telefoons.  De 
elektriciteit is hier al lang geleden afgesloten, daar is geen 
geld  meer  voor.  Ook  in  de  flat  van  Ana  Paula  is  het 
schemerig.  Welgeteld  een  peertje  hangt  er,  die  wordt 
gevoed met stroom van de buren. De weinige inkomsten 
die Ana Paula heeft, worden uitgegeven om haar zeven 
kinderen  van  eten  te  voorzien  en  verder  vooral  aan 
alcohol. 

Geen slingers
Vandaag is jongste dochter Emily jarig. Maar, in de verder 
overigens keurig opgeruimde flat, is er niets feestelijks te 
bekennen. Geen slingers, geen taart, geen cadeaus. Maar 
dat laat Samuel niet zomaar gebeuren. Snel belt hij Laura. 
“Lau, ga je nog naar de winkel? Kan je een cake kopen en 
komen brengen? Emily  is  drie  jaar  geworden vandaag.” 
Binnen een mum van tijd staat Laura met de taart op de 
stoep.

Pienter 
Inmiddels  is  Emily  tegen  mij  aangekropen  en  is 

gefascineerd  met  haar  kleine 
garnalen vingertjes druk bezig 
op YouTube. Met haar pientere 
oogjes kijkt  ze me aan en ze 
weet  me  precies  duidelijk  te 
maken wat ze wil. Ter ere van 
haar  verjaardag  heb  ik  mijn 
data maar even aangezet. In rap tempo wordt die er door 
heen  gejaagd.  Het  ene  na  het  andere  filmpje  wordt 
bekeken. Dan komt Laura binnen met de cake. We zingen 
samen voor de kleine Emily: Lang zal je leven, lieve kleine 
slimme dame. En ik wens je toch zo een betere toekomst! 
Eentje  waarin  je  niet  afhankelijk  zal  zijn  van  andere 
mensen die je data geven en een taart brengen voor je 
verjaardag. Een toekomst waarin je, met hulp van Nieuwe 
Generatie Brasil, in staat zal zijn om straks voor jezelf en 
misschien ook voor je moeder en je broers te zorgen voor 
elektriciteit, data en slagroom op je taart. Happy Birthday 
lieve Emily. En dat er nog maar veel verjaardagen mogen 
volgen.

Gerdienke Fennema – Mulder

Lang zal ze leven
In september was Gerdienke voor EO Metterdaad op bezoek in São João del Rei. In deze 
blog vertelt ze over wat haar het meest heeft geraakt

Leerling in de spotlight: Luiz Otávio de Jesus
Een nieuwe rubriek in deze nieuwsbrief: (oud) leerlingen van het ontwikkelingscentrum die dankzij stichting 
Nieuwe Generatie Brasil bezig zijn om een kansrijke toekomst voor zichzelf op te bouwen.
Arja  schreef  het  al  in  haar  blog  in  deze 
nieuwsbrief:  Het  succespercentage  onder  onze 
leerlingen die met 18 jaar zijn uitgestroomd is 
ongekend  hoog:  ongeveer  30  van  de  40 
leerlingen die  inmiddels  18  jaar  zijn  geworden 
zijn  uitgestroomd  naar  een  vervolgopleiding, 
stageplek of (vaste) baan!

Luiz Otávio de Jesus is er daar één van. Hij maakte 
sinds de start van de activiteiten onderdeel uit van 
het  project.  Sterker  nog,  ver  daarvoor  -  in 
november 2014 - had Samuel hem al op de foto 
gezet tijdens één van zijn voorbereidende reizen. 
Die foto sierde destijds op de voorkant van ons 
eerste jaarverslag. Echt een jochie was het toen 
nog. 8 jaar later kunnen we van een ongekend 
succesverhaal  spreken. Toen hij  in 2018 bij  de 
stichting  begon  viel  hij  op  door  zijn  positieve 
houding.  Hij  lag  goed binnen de  groep en we 
merkten al snel dat hij behoorlijk intelligent was. 
Thuis was het echter niet makkelijk. Hij is zelfs 
een tijdje weggeweest bij de stichting doordat hij 
bij familie aan de andere kant van de stad ging 
wonen omdat hij het niet meer kon aanzien hoe 
zijn stiefvader zijn moeder openlijk op straat mishandelde. 
Toen hij weer terugkwam, bleek hij dat schooljaar te zijn 
blijven zitten, maar bij het ontwikkelingscentrum pakte hij

al snel de draad weer op. 

Tijdens de pandemie koos Luiz ervoor om niet op 
straat te hangen maar bij de vuilnisbelt te gaan 
werken om niet op het verkeerde pad te raken

Hij was dan ook ontzettend blij met de kans die 
hij kreeg om stage te lopen bij een informatica 
zaak. Als service en reparatiemedewerker. Tijdens 
zijn stage kreeg Luiz te maken met vooroordelen 
van klanten die de eigenaar waarschuwden voor 
‘zo’n  jongen  als  hij’.  Maar  hij  werd  door  de 
eigenaar en medewerkers heel goed opgevangen 
en geholpen en al snel liet hij een enorme groei 
zien,  mede  doordat  hij  tijdens  de  informatica-
lessen bij het ontwikkelingscentrum al heel wat 
kennis in huis had. Daardoor heeft hij inmiddels 
een vast contract en werkt hij nog steeds naar alle 
tevredenheid bij dit bedrijf.

Tijdens een interview met onze bijles docent en 
stagebegeleidster  Evelyne,  vertelt  Luiz  dat  hij 
ontzettend  dankbaar  is  voor  de  kans  die  hij 
dankzij  stichting  Nieuwe  Generatie  Brasil  heeft 
gekregen. Hij spoort andere kinderen (waaronder 

zijn broertje) ook aan om goed hun best te doen bij het 
ontwikkelingscentrum zodat zij later ook zo’n kans kunnen 
krijgen op een betere toekomst. 

Luiz in 2014

Luiz in 2022
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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
Inmiddels hebben alle sponsors een bericht ontvangen 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  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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