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Voorwoord 
 

Tijdens het schrijven van het voorwoord kijken we altijd even naar het voorwoord van het 

vorige jaar. In het jaarverslag van vorig jaar keken we terug op 2021, waarin we onze 

‘gewone’ activiteiten weer konden opstarten, maar waarbij we nog wel gehinderd werden 

door coronamaatregelen en we zelfs dicht moesten doordat de ziekenhuizen overvol waren. 

Inmiddels lijkt dat alweer heel ver weg. In 2022 konden we het hele jaar functioneren zoals 

we gewend waren. Maar dat is niet het juiste woord. We merkten namelijk al snel de 

gevolgen van de enorme groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.  

In 2022 boden we plek aan 220 kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 – 18 jaar, verdeeld 

over 8 groepen in de ochtend en 6 groepen in de middag. Per groep organiseren we 3 

activiteiten per dag, dat zijn dus in totaal ruim 200 activiteiten per week. Om dit te kunnen 

realiseren zijn we inmiddels ook flink gegroeid in het aantal medewerkers en vrijwilligers 

waarbij we relatief eenvoudig die 200 activiteiten per week konden invullen. Maar toen 

kwam een nieuwe uitdaging: ruimte. Als er gelijktijdig 8 activiteiten plaatsvinden, moeten 

daar ook 8 ruimtes voor zijn (leslokalen, keuken, bakkerij, sportplaats etc..) en dat werd een 

steeds grotere puzzel. 

Daarom zijn we ook enorm blij met het vooruitzicht voor 2023, waarin we willen starten met 

de bouw van extra ruimtes zodat we alle activiteiten optimaal kunnen aanbieden en zelfs 

nog extra kunnen groeien. Zo gaat een langgekoesterde wens in vervulling om ook kinderen 

in de kleuterleeftijd op te kunnen vangen, want helaas hebben we al vaak moeten 

constateren dat er overdag diverse kinderen in die leeftijd buiten op straat rondzwerven 

zonder toezicht van een volwassene. 

 

Verder was 2022 ook het jaar van het heropstarten van bezoek uit Nederland. Dat was echt 

een groot verschil met 2020 en 2021. Ontzettend leuk om zoveel verschillende mensen weer 

te mogen ontvangen om ons werk te mogen laten zien. Een deel bleef zelfs voor langere tijd 

om de handen uit de mouwen te steken en een steentje bij te dragen. Ontzettend leuk en 

waardevol voor de leerlingen. Daarmee werden de appartementen die we op het terrein 

hebben gebouwd ook goed gebruikt en hebben ze hun nut al meer dan bewezen. Ook in 

2023 staan al diverse bezoeken voor kortere en langere tijd gepland.  

 

In het algemeen, buiten de stichting om, gaat 2022 natuurlijk de boeken in als het jaar 

waarin Rusland besloot om Oekraïne binnen te vallen en daarmee heel veel dingen op zijn 

kop zette. Ook als stichting hebben we dit gemerkt, met name in Brazilië. De wisselkoers 

van de euro naar de Braziliaanse real ging namelijk fors omlaag, waardoor we opeens veel 

minder Reais binnenkregen dan begroot. Daarnaast is de inflatie in Brazilië al een tijdje 

behoorlijk hoog waardoor we juist meer Reais moesten besteden dan begroot. Dit leverde 

aardig wat kopzorgen op, maar gelukkig werd er in Nederland ook meer geld opgehaald dan 

begroot en kon het tekort zo opgelost worden 

 

En uiteraard was 2022 ook het jaar waarin we als stichting een belangrijke stap hebben 

gezet met het bezoek van een filmploeg van EO Metterdaad en het daarbij behorende proces 

om een project in te dienen en goedgekeurd te worden. Op moment van dit schrijven zijn de 

eerste afleveringen te zien geweest op tv en de impact is nu al enorm.  

Echt een mijlpaal voor ons allemaal. 

 

We zijn dankbaar voor alle betrokkenen, donateurs,  

vrijwilligers, stichtingen en bedrijven. Dank jullie wel!  
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1. Verslag van de activiteiten van Associação Nova Geração Brasil 
 

Associação Nova Geração Brasil is onze Braziliaanse partnerorganisatie met wie wij het 

ontwikkelingscentrum in São João del Rei hebben gerealiseerd. Omdat we via de 

Braziliaanse partner stichting onze missie en visie in de praktijk brengen, volgt hier een 

overzicht van de activiteiten van Associação Nova Geração Brasil in 2022. 

 

Ontwikkelingscentrum in São João del Rei 

2022 is het vijfde operationele jaar van het ontwikkelingscentrum. Na twee jaren met 

beperkingen door de Coronapandemie, konden we in 2022 weer volledig alle activiteiten 

uitvoeren. Met de groei van het aantal kinderen en jongeren is ook het aantal activiteiten 

uitgebreid. Na de constatering in voorgaande jaren dat de kinderen veel achterstanden 

hadden opgelopen, was er extra focus op het wegwerken van die achterstanden en speciale 

begeleiding voor de kinderen met leerproblemen.  

 

Resultaten per pijler 

 

Begeleiding Kind en Gezin 

In 2022 is de vraag naar een opvangplek bij het 

ontwikkelingscentrum verder toegenomen, evenals het 

aantal beschikbare plekken. Dit leidde af en toe tot het 

ontstaan van een wachtlijst, maar de meeste kinderen 

konden in relatief korte tijd geplaatst worden.  

Een aantal van de families die door de stichting 

begeleid worden, heeft deelgenomen aan de opnames 

van EO Metterdaad en liet zo de impact van de 

stichting zien op hun realiteit. 

In 2022 merkten we een toename in het vertrouwen dat 

families in het werk van de stichting hebben, waardoor 

ook de relatie en samenwerking met deze families 

verbeterden met als gevolg dat de betrokken kinderen 

en hiermee ook de betreffende families beter begeleid konden worden. In aanvulling hierop 

merkten we een toename van de interesse van ouders en andere familieleden om deel te 

nemen aan de door de stichting aangeboden cursussen: “Casados para Sempre” (getrouwd 

voor altijd) en “Pais para toda vida” (ouders voor het hele leven). Het doel van deze 

cursussen is om de relatie tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen te 

versterken waardoor de kinderen opgroeien in een veiligere thuissituatie. 

 

Persoonlijke vorming 

Tijdens de lessen over persoonlijke vorming en maatschappijleer lieten de kinderen meer 

openheid zien en vertrouwen in elkaar om ervaringen te delen en was er meer solidariteit 

onderling. Hierdoor werd ook eerder opgemerkt als er problemen speelden en kon het kind 

doorverwezen worden naar de extra ondersteuning door bijvoorbeeld de psychologe. 

 

Gezonde voeding 

Iedere dag dat de kinderen naar het project komen, krijgen ze een gezonde warme maaltijd 

te eten. Deze maaltijd bevat ook groenten uit eigen moestuin. In 2022 konden we de 

volgende producten oogsten uit de moestuin: Diverse slasoorten, couve (koolsoort), 

bloemkool, broccoli, witte kool, wortels, rode bieten, tomaten, paprika, rode peper, 

aubergine, jiló, quiabo (okra), mandioca (cassave), bieslook, basilicum, rozemarijn, 

peterselie, oregano en koriander. Ook de geplante fruitbomen beginnen steeds meer vrucht 

te dragen (sinaasappel, mandarijn, mango, guave en papaja). 

Daarnaast ontvingen we ook in 2022 weer donaties van (zeer rijp) fruit die we verwerkten tot 

fruitsalade of fruitdrink voor de kinderen. 
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Onderwijsondersteuning 

Nadat de scholen vanaf maart 2020 en heel 2021 (lokale openbare scholen) volledig dicht 

zijn gebleven, konden de kinderen in 2022 gelukkig wel weer naar school. ‘School’ bestond 

in de voorgaande jaren uit het maken van opdrachten voor het afstandsonderwijs, dat 

helaas zeer karig was en de meeste 

leerlingen werden zonder controle 

bevorderd naar de hogere leerjaren, 

waardoor er nu nog meer leerlingen in 

de 6e klas of hoger (groep 8 of zelfs op de 

middelbare school in NL) zitten zonder 

dat ze fatsoenlijk kunnen lezen en 

schrijven. Dit was voor de pandemie al 

een probleem, maar is nu enorm 

verergerd. 

Op het ontwikkelingscentrum merkten 

we dat er een toename was in 

huiswerkopdrachten en werkstukken die 

voor school gedaan moesten worden. 

Eén van de belangrijkste activiteiten van 

het ontwikkelingscentrum is om de 

kinderen daarmee te helpen, maar 

daarnaast gaven we ook extra bijles om achterstanden in te kunnen halen. 

Om dit proces te ondersteunen werd er zelfs een project opgezet met diverse onderwijs 

gerelateerde specialisten (logopedist, psychopedagoog, neuropsychopedagoog, psycholoog, 

kinderneuroloog, remedial teacher) zodat kinderen heel gericht geholpen konden worden 

met de leerproblemen die ze hebben. 

 

Om de kinderen extra te stimuleren werden er veel pedagogische en didactische spelletjes 

gebruikt om op die manier spelenderwijs te kunnen leren. Iets wat in Brazilië veel minder 

gedaan wordt dan in Nederland bijvoorbeeld. Ook werden de leerlingen betrokken in het 

produceren van onze eigen ‘schoolkrant’ (Jornal Voz em Ação). 

 

In 2022 bereikten we ook een bijzondere mijlpaal: Onze oud-leerling Camile, die dankzij de 

ondersteuning van het ontwikkelingscentrum nu in staat is om pedagogiek te studeren 

(PABO), zit inmiddels in het derde jaar van haar opleiding en loopt op dit moment stage bij 

de stichting. Heel bijzonder en ook heel waardevol want ze is een positief voorbeeld voor 

iedereen.  

 

Vakopleidingen 

Via onze eigen bakkersopleiding hebben we inmiddels 2 leerlingen een contract aan kunnen 

bieden in onze eigen bakkerij. Een andere leerling heeft een contract gekregen bij een bedrijf 

in zonne-energie. Ook lopen er nog steeds diverse leerlingen stage bij bedrijven uit de stad 

en hebben we een aantal oud-leerlingen aan een baan kunnen helpen. 

 

De leerlingen hebben een flinke groei doorgemaakt tijdens de culinaire en bakkersopleiding. 

Veel leerlingen kunnen inmiddels al zelfstandig recepten uitvoeren, zowel bij de stichting als 

thuis.  

Sommige studenten sprongen eruit in de vakken Robotica en Informatica. Studenten 

worden aangemoedigd en uitgedaagd om de verschillende computertalen, hun gebruik in het 

onderwijs en op de arbeidsmarkt te leren kennen en uit te breiden. 

 

Voor de oudere leerlingen hebben we excursies kunnen organiseren naar AMG (in Nederland 

beursgenoteerd wereldwijd bedrijf met Braziliaanse hoofdvestiging in São João del Rei) en 

naar een luchtmachtbasis in de buurt van Belo Horizonte. Dit waren goede mogelijkheden 

voor onze leerlingen om zich te kunnen oriënteren op verschillende (vooral technische) 

beroepen. 
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Sport en Ontspanning 

In 2022 hebben we het aantal activiteiten in de sporthal flink uit kunnen breiden, mede 

dankzij het aannemen van een docent lichamelijke opvoeding. Halverwege het jaar werd 

begonnen met het aanbieden van Muay Thai lessen door een vrijwilliger. 

Vooral de jongere kinderen hebben een aantal dagen per week een ‘vrij spel’ uur waarbij ze 

heerlijk in het speeltuintje kunnen spelen (onder begeleiding) of andere activiteiten en 

spelletjes kunnen doen. In de tijd dat Anouk en Laurie hier bleven (oud-ambassadeurs 

Willem goes Brasil), organiseerden zij diverse spelletjes en dansactiviteiten in deze uren. 

 

Creatieve Expressie en Communicatie 

De leerlingen namen zelfverzekerder deel aan de audio-opnamen in de radiostudio. We 

konden de groei in ontwikkeling en het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen goed 

merken bij de opnames van het Reflectiemoment, naast het verbeteren van uitspraak, 

intonatie en interpretatie van de gelezen tekst. 

Verschillende items en producten zijn gemaakt in de knutselklas aangeboden door 

vrijwilligers Rita en Polijana. De voordelen van de lessen zijn merkbaar, aangezien de 

leerlingen hun motorische coördinatie, creativiteit, concentratie en discipline verbeterden. 

 

Bouwwerkzaamheden in 2022 

 

Verder afwerken Sportplaats 

In 2022 is vooral gewerkt aan de sanitaire voorzieningen. 

 

Plaatsing ramen op ‘dakterras’ beheerderswoning 

Door het plaatsen van ramen kon het dakterras als extra ruimte gebruikt worden voor 

diverse activiteiten, met name voor de pijler creatieve expressie en communicatie. 

 

Plaatsing verlaagd plafond in keuken 

Om aan de laatste veiligheidsnormen te voldoen werd de plaatsing van een verlaagd plafond 

geëist door de keuringsinstantie. Dit is eind 2022 voltooid. 

 

Uitbreiding met extra gebouw 

In samenwerking met EO Metterdaad wordt er op dit moment geld ingezameld voor de bouw 

van een extra gebouw om het aantal lokalen en activiteiten uit te kunnen breiden. In 2022 is 

hiervoor ter voorbereiding een projectplan ingediend en is het terrein afgegraven op de plek 

waar het extra gebouw moet komen. 

Daarnaast is er een stevige muur gebouwd om aardverschuivingen door hevige regenval te 

voorkomen en een pad aan te leggen om het hoofdgebouw te verbinden met dit extra 

gebouw.  
 

 

 

  



  
 
  

8 
 

2. Jaarverslag: Resultaten en kerncijfers 2022 
 

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de bereikte en ook van de niet bereikte 

resultaten in 2022. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de financiële resultaten en de 

vooruitzichten voor 2023. 

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 geven wij meer informatie over de missie en doelstellingen 

van onze stichting als ook over de organisatie, marketing, communicatie, relatiebeheer en 

fondsenwerving. Hoofdstuk 7 gaat over het financiële jaarverslag. 

 

I. Resultaten 2022 
Voor het jaar 2022 hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd: 

A. Borging van de processen en procedures van de organisatie in Nederland. 

B. Invulling vacature zesde lid van het bestuur. 

C. Intensivering en waar nodig vernieuwen van de Marketing & Communicatie. 

D. Fondsenwerving om begin 2023 te kunnen uitbreiden tot de opvang van 250 

kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar. 

E. Ondersteunen van de vakschool in São João del Rei, Brazilië volgens de door hen 

ingediende en door het Nederlandse bestuur goedgekeurde begroting voor 2022. 

F. Begeleiden en verwerven van de benodigde fondsen voor de realisatie van de sport- 

en speelplaats, een tweetal kleinere projecten en de waterput in São João del Rei, 

Brazilië. 

G. Verzending tweede (en vooralsnog laatste) container met hulpgoederen naar Brazilië. 

 

A.  Borging van de processen en procedures van de organisatie in Nederland 
We hebben vastgesteld dat alle documenten en bestanden die in gebruik zijn, in de 

gezamenlijke SharePoint omgeving beschikbaar zijn. De financiële processen 

(bankverwerking, donateurs, maandcijfers, jaarcijfers, etc.) zijn het meest omvangrijk. 

Binnen het bestuur is hiervoor een goede back-up beschikbaar. 

 

B. Invulling vacature zesde lid van het bestuur 
Momenteel lopen er gesprekken met een potentiële kandidaat. E.e.a. zal tevens bezien 

worden in het licht van de in 2023 te vernieuwen Governance. 

 

C. Intensivering en waar nodig vernieuwen van de Marketing & Communicatie 
In 2022 is een voorzichtige start gemaakt. In 2023 zal hier meer aandacht aan besteed gaan 

worden. 

 

D. Fondsenwerving om begin 2023 te kunnen uitbreiden 
De fondsenwerving is op orde om in 2023 circa 250 kinderen op te kunnen vangen. Punt 

van zorg zijn de toegenomen kosten als gevolg van prijsstijgingen en dalende wisselkoersen. 

 

E. Ondersteunen van de vakschool in Sao Joao del Rei 
De ondersteuning van het ontwikkelingscomplex hebben we conform de wensen van de 

Braziliaanse zusterstichting kunnen realiseren. De donaties die Stichting Nieuwe Generatie 

Brasil in 2022 aan de Braziliaanse zuster stichting heeft gedaan, liggen echter fors boven de 

begroting vanwege de reeds hiervoor vermelde in Brazilië toegenomen kosten als gevolg van 

prijsstijgingen en gedaalde wisselkoersen. 

 

F. Begeleiden en verwerven van de benodigde fondsen 
De fondsen voor de sport- en speelplaats (Willem goes Brasil) zijn nagenoeg volledig 

gerealiseerd. Begin 2023 zal de sportplaats afgerond worden. De fondsen voor de kleinere 

projecten zijn gerealiseerd. Belangrijk om te melden is de samenwerking met EO Metterdaad 

die in 2022 tot stand is gekomen. In het eerste kwartaal 2023 zal Stichting Nieuwe 

Generatie Brasil in 5 uitzendingen van 10 minuten op de Nederlandse televisie te zien zijn. 

Het doel is om meer naamsbekendheid te krijgen en om fondsen te werven voor de 

uitbreiding van de leslokalen en praktijkruimtes. 
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G. Verzending tweede (en vooralsnog laatste) container 
Alle goederen zijn inmiddels voor zover nodig in dozen ingepakt en alle dozen en andere 

goederen zijn van stickers voorzien en geregistreerd. De volgende stap is om de 

noodzakelijke formulieren in te vullen en alles in Brazilië geregeld te hebben. Daarna kan de 

container gevuld en verscheept worden. 

 

 

II. Niet bereikte resultaten 
De niet bereikte resultaten over 2022: 

• Wijziging Governance en aanpassing statuten 

• Automatisering boekhouding en CRM 

• Nieuwe folder en aanpassing website 

 

De onderwerpen die hier genoemd worden bij de niet bereikte resultaten zijn in de ogen van 

het bestuur randvoorwaardelijk voor de verdere groei van de stichting en zullen derhalve in 

2023 de noodzakelijke prioriteit krijgen. 
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III. Financiële resultaten 
In 2022 heeft de stichting een positief saldo gerealiseerd van EUR 20.926 tegenover EUR 
6.035 vorig jaar. Vanuit de resultaatbestemming is per saldo EUR 20.410 gedoteerd aan de 
diverse bestemmingsfondsen: 

- Kinderen 1.904 
- Ontwikkelingscentrum 6.442 
- Container 2.850 
- Sport- en spelmaterialen en schoolspullen -/- 14.849 
- Inrichting nieuwbouw 14.563 
- Kleine projecten 2023 9.500 

 --------- 
Totaal 20.410 
 ====== 

 
Daarnaast is er in 2022 een positief saldo gerealiseerd ad EUR 516 als verschil tussen de 
beschikbare kostendekking en de gemaakte kosten. 
Als onderdeel van het beleid heeft het bestuur bepaald dat maximaal 5% van de giften 

(‘beschikbare kostendekking’) besteed mogen worden aan algemene kosten. Ook kunnen 

specifieke giften besteed worden aan algemene kosten. 

 

 

IV. Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De belangrijkste risico’s en onzekerheden van Stichting Nieuwe Generatie Brasil zijn op het 

gebied van reputatie, financieel, operationeel en wet- en regelgeving. 

 

Reputatie 

Wij vinden een goede reputatie van groot belang. Transparantie en communicatie staan bij 

ons hoog in het vaandel. In alles wat wij doen betrachten we een grote transparantie, ook als 

dingen niet gaan zoals we gewild hebben. 

 

Financieel 

Wij willen dat donateurs volledig inzicht hebben in de besteding van iedere euro die wij 

ontvangen. Belangrijk uitgangspunt is dat maximaal 5% van iedere euro besteed wordt aan 

algemene kosten van de stichting. 

 

Wij stellen jaarlijks een begroting op en per kwartaal bespreken we met elkaar de 

afwijkingen. Vanuit Brazilië ontvangen we jaarlijks een begroting met daarin opgenomen de 

operationele kosten en de beoogde investeringen voor het komende jaar en ontvangen we 

maandelijks financiële informatie en een verslag van de aldaar verrichte activiteiten. 

 

Operationeel 

Wij vinden het belangrijk dat wij als kleine organisatie geen onnodige risico’s lopen. Wij 

hebben onze processen en procedures beschreven en evalueren periodiek de werking ervan. 

Voor onze automatisering zorgen we voor dagelijkse back-up. 

 

Wet- en regelgeving 

Wij zorgen ervoor dat we blijven voldoen aan de normen van het CBF en de ANBI-status. Wij 

hebben maatregelen genomen om aan de AVG-wetgeving te voldoen. 
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V. Vijf jaar cijfers 
Het volgende overzicht geeft een mooi beeld van de ontwikkeling van Stichting Nieuwe 

Generatie Brasil: 
 2022 2021 2020 2019 2018 

Ontvangen donaties 178.596 178.769 195.553 203.600 113.916 

 

Besteed aan doelen 149.256 166.401 126.365 152.563 101.357 

Van Wilde Ganzen naar Brazilië   22.806 17.388 

  

Algemene kosten 8.432 6.333 7.201 6.594 8.635 

Na aftrek specifieke giften 8.432 6.333 7.201 6.594 8.135 

% kosten/ontvangsten 4,7% 3,5% 3,7% 3,2% 7,1% 

 

Vaste donateurs 26 27 26 26 18 

Fund-a-Kid sponsoren 54 48 46 42 29  

Gesponsorde kinderen 69 63 61 57 38 

 

Percentage kosten/ontvangsten 

In de eerste jaren zijn er ook specifieke giften voor de dekking van algemene kosten 

ontvangen. De hierdoor gedekte kosten worden voor de berekening van de ratio buiten 

beschouwing gelaten.  
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VI. Vooruitzichten 2023 
Op basis van het opgestelde jaarplan 2023 zal onze focus gericht zijn op: 

 

• Op 14 augustus 2023 is het 10 jaar geleden dat Stichting Nieuwe Generatie Brasil is 

opgericht. Afhankelijk van het moment dat Samuel en Laura in Nederland zijn zullen 

we hierop gepaste wijze aandacht aanbesteden. 

• Mede in het licht van ons tienjarig bestaan, willen we in 2023 onze huisstijl (enigszins) 

gaan aanpassen, meer gebruik gaan maken van (geautomatiseerde) CRM-tools en de 

Governance voor de komende jaren gaan neer zetten. 

• Daarnaast blijven we op zoek naar meer sponsorouders voor onze kinderen en meer 

donateurs om in 2023 de opvang van de kinderen wederom verder te kunnen 

uitbreiden. 

• In 2023 zullen we in Brazilië op de huidige locatie gaan starten met wat in het 

meerjarenplan heet het Tweede gebouw. Dit project hebben we de naam gegeven 

waarom het gaat: Extra leslokalen en praktijkruimtes. Het doel van dit project is om 

een extra gebouw op het terrein te bouwen waarin ruimte is voor extra 

(praktijk)leslokalen en een apart gedeelte voor de kleuters van 4-6 jaar (kleuterlokalen 

en spelotheek). Daarnaast is er een samenwerkingsverband opgezet met de lokale 

particuliere universiteit die leer/werk/stageplekken zoekt voor studenten van 

verschillende zorg gerelateerde opleidingen. Hiervoor willen we verschillende 

spreek/behandelkamers bouwen. 

• Daarnaast zullen wij ons in 2023 gaan oriënteren op een tweede locatie in Brazilië. 
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3. Missie, visie, doelstellingen en de zeven pijlers 
 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is een Nederlandse organisatie die zich richt op het bieden 

van een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië. Wij geloven dat ieder kind 

gelijke kansen verdient, dus ook in Brazilië. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de 

kinderen/jongeren helpen zich te ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst 

door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen 

voorzien. 

 

In onze visie is de overtuiging dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het 

zich veilig voelt. Vandaar dat wij een veilige plek willen creëren. Een plek, waar kinderen 

zich veilig en geborgen voelen. Waar ze werkelijk kind kunnen zijn en vanuit de natuurlijke 

kinderlijke interesse zich kunnen ontwikkelen en groeien. 

 

Dit is de reden waarom onze organisatie zich richt op de volledige ontwikkeling van een kind 

startend in de jonge jaren van 2 jaar totdat ze voor hun eigen onderhoud kunnen zorgen op 

een leeftijd van 18 jaar. Vanaf een leeftijd van 13-14 jaar biedt Stichting Nieuwe Generatie 

Brasil (via de Braziliaanse stichting) hen praktische onderwijs zodat ze werkelijk een vak 

leren om deze later op een professionele manier uit te oefenen. 

 

Missie 
Gebaseerd op onze overtuiging (kernwaarde) dat ieder kind een eerlijke kans verdient is de 

missie van Stichting Nieuwe Generatie Brasil:  

Het bieden van een eerlijke kans op een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië. 

 
Visie 
Deze overtuiging brengen wij in de praktijk door kansarme kinderen/jongeren 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 en aan hun eigen toekomst kunnen 

bouwen.  

Concreet is onze visie voor het verwezenlijken van onze missie drie stappen: 

1. Het creëren van een veilige plek voor de ontwikkeling van kansarme kinderen, waar ze 

door middel van sport en spel echt kind kunnen zijn; 

2. Het geven van voorlichting over basis zaken zoals hygiëne en voeding en het bijbrengen 

van discipline; 

3. Het beschikbaar maken van basiseducatie, zodat een vak kan worden geleerd en de 

kinderen gereed gemaakt worden om zichzelf te kunnen onderhouden. 

Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus, met de Bijbel als ons ethisch kompas. 

 

Doelstellingen 
Onze hoofddoelstelling is een nieuwe generatie Brazilianen (kinderen tot 18 jaar) de kans te 

bieden zich te ontwikkelen om: 

- Hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken; 

- Zichzelf en hun toekomstige gezin goed te kunnen onderhouden; 

- Ze betrokken te maken bij de stichting en zoiets terug te geven aan de volgende 

generatie. 
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Stichting Nieuwe Generatie Brasil kent zeven pijlers: 

Begeleiding Kind en Gezin:  

De activiteiten die deze “gezinsmonitoring” omvatten, hebben 

betrekking op de controle op de aanwezigheid en begeleiding van de 

ouders en de overige gezinsleden van de studenten met het 

doel om hen te ondersteunen, hun kennis te bevorderen en 

de banden tussen hen en het ontwikkelingscentrum te 

versterken. 

Persoonlijke Vorming:  

De activiteiten die “Persoonlijk Vorming” omvatten, hebben 

betrekking op kennis over eigen verantwoordelijkheid, normen, 

waarden, discipline en kennis over het omgaan met financiën. 

Daarnaast ook gerelateerde kennis: zorg gericht op zichzelf, de ander en de omgeving waarin 

ze leven. Deze vaardigheden en vooral de sociale vaardigheden zijn cruciaal voor kinderen 

om onafhankelijke en verantwoordelijke volwassenen te worden. 

Gezonde Voeding:  

De activiteiten die “Gezonde Voeding” omvatten, hebben betrekking op het aanleren van 

gezonde eetgewoonten, het aanbrengen van kennis en vaardigheden benodigd voor het 

kunnen opzetten en onderhouden van een ecologisch verantwoorde moestuin waar zoveel 

mogelijk rekening wordt gehouden met het milieu en dierenwelzijn en het bevorderen van de 

bewustwording over “respect voor het milieu en duurzaamheid”. 

Wij geloven dat naast het bestrijden en voorkomen van ziekten gezonde voeding één van de 

belangrijkste factoren is die invloed heeft op een goede groei en ontwikkeling, waardoor de 

kwaliteit van leven verbetert. Daarom krijgen alle kinderen en jongeren die worden 

bijgestaan door NG-Brasil dagelijks een gezonde en voedzame maaltijd. Bovendien biedt deze 

stichting een educatieve en veilige leeromgeving. Het is belangrijk op te merken dat voeding 

als een educatieve activiteit wordt beschouwd, waarbij zowel kinderen als adolescenten 

toegang hebben tot informatie en kennis met betrekking tot gezonde eetgewoonten en 

gezondheid. 

Onderwijsondersteuning:  

De activiteiten die “Onderwijsondersteuning” omvatten, houden verband met de 

pedagogische ondersteuning en begeleiding bij de huiswerktaken en overig schoolwerk, 

waarbij het leerproces wordt ondersteund bij vakken die deel uitmaken van het reguliere 

schoolcurriculum, waaronder informatica. Daarnaast worden studenten ondersteund in 

hun voorbereidingen op het toelatingsexamen tot het Hogere Onderwijs waaronder het 

verbeteren van hun leesvaardigheid. 

Vakopleidingen:  

De activiteiten die deel uitmaken van de Vakopleidingen hebben tot doel om de benodigde 

kennis en vaardigheden voor een beroep of bedrijf over te brengen. We richten ons op een 

vergelijkbaar niveau als in Nederland het MBO niveau 2/3, de basis beroeps- en 

vakopleidingen. Het bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden (niveau 2) 

zelfstandig (niveau 3) uit te voeren. Het gaat om beroepen als (zelfstandige) bakker, kok en 

eerste monteur. 

Sport & Ontspanning:  

Op ons terrein bevindt zich een sport- en speelplaats waar kinderen en jongeren veilig 

kunnen spelen en sporten. De sport- en speelplaats vormt een integraal onderdeel van het 

programma dat wij aan kinderen en jongeren aanbieden. Hiernaast worden er ook aparte 

activiteiten voor de buurt georganiseerd om nog meer gezinnen te bereiken en ze te laten 
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ervaren hoe belangrijk sporten is. Zo bieden we bijvoorbeeld ook Zumba lessen en 

zelfverdedigingslessen als Judo en Muay Thai lessen aan voor bewoners uit de buurt.  

De activiteiten die de sport- en vrijetijdsworkshops omvatten, zijn gericht op het ontwikkelen 

van een goede lichamelijke conditie, motoriek, discipline en het stimuleren van 

sportbeoefening. 

Creatieve Expressie:  

De activiteiten die Creatieve Expressie omvatten, maken de ontwikkeling van creativiteit, 

(fijne) motorische coördinatie, handvaardigheid, verbeeldingskracht, concentratie en 

motorische vaardigheden mogelijk. Daarnaast het bieden van activiteiten die de leerlingen in 

de gelegenheid stellen zichzelf te uiten en het gebruik van taal en muziek te ontwikkelen. 
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4. Organisatie 
 

Bestuur 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil is op 12 augustus 2013 bij notariële akte opgericht en is 

statutair gevestigd in Tilburg, thans kantoorhoudende in Breda. De statuten zijn 

opvraagbaar bij het secretariaat. Stichting Nieuwe Generatie Brasil is ingeschreven in het 

register van de Kamer van Koophandel onder nummer 58657290. Bestuursleden worden 

benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond en onbeperkt herbenoembaar. Het 

bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

  Datum aftreden/herverkiezing 

Samuel van de Raa voorzitter en oprichter 1 juni 2024 

Mariëlle Verhoeven secretaris 15 maart 2025 

Arja Hilberdink penningmeester 1 juni 2023 

Willem Veldhoven algemeen lid – relatiebeheer 19 mei 2024 

Diederick van Tellingen algemeen lid – marketing & communicatie 9 december 2024 

 

Vergaderingen 
In 2022 heeft het bestuur 11 maal vergaderd waarvan 1 maal live en 10 maal via Teams. 

Belangrijke onderwerpen die tijdens deze overleggen zijn besproken: 

• Meer inzet van Social Media 

• Tooling Nieuwsbrief 

• EO Metterdaad 

• Fund-a-Kid (werving sponsorouders en communicatietool) 

• KPI’s voor de activiteiten in Brazilië 

• Governance 

• GivingTuesday/eindejaarsactie 

• Deelname aan Pinksterconferentie 2023 

 
7 kenmerken 
Het bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft zeven gedragsregels geformuleerd. 

We houden ons aan deze gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen. 

1. Ik ben open, eerlijk en transparant  

2. Ik mag fouten maken, anderen ook 

3. Ik sta open voor het geven en ontvangen van kritiek 

4. Ik leg me neer bij genomen besluiten 

5. Ik onderschrijf de doelstellingen van de stichting en streef deze ook daadwerkelijk na 

6. Ik wil het verschil maken en durf risico’s te nemen 

7. Ik draag bij aan een open communicatie: ik los problemen op door erover te praten 
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Vrijwilligers  
Vrijwilligers kunnen op allerlei gebieden Stichting Nieuwe Generatie Brasil ondersteunen, 

zoals voorlichting geven, evenementen organiseren, administratieve ondersteuning, etc. Zij 

worden door het bestuur zorgvuldig geselecteerd en ingezet. Na een kennismakingsgesprek 

met één van de bestuursleden wordt de potentiële vrijwilliger in de eerstvolgende 

bestuursvergadering besproken. Na akkoord wordt de vrijwilliger ingezet op een taak die het 

best bij hem/haar past. 

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Eventueel gemaakte kosten worden door twee 

bestuursleden geaccordeerd en conform het geformuleerde beleid vergoed. 

 

Onze vaste vrijwilligers zijn: 

Raquel van de Raa Ambassadeur en hulp bij activiteiten 

Meriellen van de Raa Organisator evenementen 

Nancy Deprez Vertaling maandverslag en verkoop zelfgemaakte knuffels 

Steffi Deprez Hulp bij activiteiten 

Peter Deprez Hulp bij activiteiten 

Bas Verhoeven Website beheer 

Karen de Heer Marketing en Communicatie 

Tchong Titt Social media 

Sophia Wallenburg Social media 

Ella de Berg Hulp bij activiteiten 

Nerija de Berg Hulp bij activiteiten 

Diny van Velthuijzen Hulp bij activiteiten 

Toos Spilker Hulp bij activiteiten en verkoop zelfgemaakte artikelen 

Fenny Pos Hulp bij activiteiten 

Hans Molenaar Willem goes Brasil 

Kees Smit Willem goes Brasil 

Margrit van Beek Willem goes Brasil 

Erik de Rover Willem goes Brasil 

Rianneke Kwinkslag Willem goes Brasil 
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5. Marketing en Communicatie 
  

Beleid 
Het communicatiebeleid is gericht op de volgende zaken: 

‒ Verhogen naamsbekendheid van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

‒ Bekend maken van het doel en het verhaal van de stichting bij de doelgroepen 

‒ Bekend maken van de activiteiten van de stichting 

‒ Zichtbaar maken dat de Stichting Nieuwe Generatie Brasil een transparante 

stichting is 

‒ Verantwoording afleggen over voortgang van de stichting in Brazilië 

 

Communicatievormen 
Net zoals eerdere jaren hebben we in 2022 op diverse manieren vormgegeven aan de 

communicatie naar met name donateurs en particulieren. 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de middelen, frequentie en (meetbare) resultaten: 

 

 

Soort communicatie Middel Frequentie Resultaten 2022 

Algemene 

informatievoorziening 

Website Gemiddeld 1 
update per maand  

5.821 Bezoekers: 
10.733 
Paginaweergaven  

 Nieuwsbrief 4 x per jaar 1.317 ontvangers 

    

Sociale Media (NL) Facebook 
Instagram 
Twitter 
LinkedIn 

Gemiddeld 1  
bericht per week 
(gekoppeld aan 
website) 

759 like’s 
313 volgers 
145 volgers 
Privénetwerk van 
Samuel 

    

Bedankbrieven Brief aan eenmalige 
donateurs 

Einde van de 
maand en jaarbrief 

 

 Brief aan vaste 
donateurs 

Eenmalig na 3 
maanden en 
jaarbrief 

 

    

Fund-a-Kid Brief aan sponsors 
vanuit de kinderen 

 
3x brieven vanuit 
de kinderen 

 SharePoint Maandelijks update 5 updates in 2022 

    

    

Presentaties PowerPoint/ 
mondeling 
door bestuurslid 

Bij elk evenement  

    

Live streaming 
evenementen 

Livestream Bij belangrijke 
gebeurtenissen in 
Brazilië 

2 keer live 
uitzending 
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Jaar 2023 
Op basis van het opgestelde jaarplan 2023 zijn de plannen voor marketing, communicatie 

en relatiebeheer als volgt: 

 

• In januari/februari zal een vijftal televisie-uitzendingen van EO Metterdaad gewijd 

worden aan Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Doel van deze uitzendingen is om 

fondsen te werven voor de bouw van de extra leslokalen en praktijkruimtes en om 

extra naamsbekendheid te verwerven. 

 

• Tijdens het pinksterweekend zullen we deelnemen aan de Opwekking in 

Biddinghuizen. Doel is om meer naamsbekendheid te krijgen en om fondsen en 

nieuwe sponsorouders te werven. 

 

• In 2023 gaan we de huisstijl van Stichting Nieuwe Generatie Brasil aanpassen. 

Daarmee zal ook de look-and-feel van de website worden aangepast. Andere 

aanpassingen aan de website zullen zijn de verbetering van de responstijden en de 

mogelijkheid tot doneren zal vereenvoudigd worden. 

 

• Voor de (digitale) verzending van de nieuwsbrief en de maandelijkse updates zal 

nieuwe tooling aangeschaft worden, zodat we op eenvoudige wijze en op een 

‘moderne’ manier onze nieuwsbrief kunnen verspreiden, waarbij zeker ook de 

papieren versie voor degenen die dat op prijs stellen gehandhaafd zal blijven. 

 

• In 2023 zal (eindelijk) de nieuwe flyer, gebaseerd op de flyer in Brazilië, gerealiseerd 

worden. 

 

• We ervaren nog steeds dat het voor de kinderen en jongeren in Brazilië een enorm 

verschil maakt als ze weten dat er iemand is die ver weg woont, die aan hen denkt en 

hen ondersteunt. Daarom blijft het doel in 2023 om voor alle kinderen een sponsor 

te vinden. 
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6. Fondsenwerving en Relatiebeheer 
 

6 redenen 
We hebben 6 redenen voor u om de Stichting Nieuwe Generatie Brasil te steunen: 

1. Wij geven kinderen en jongeren zicht op een betere toekomst 

2. Wij zijn een nieuwe generatie met veel historie 

3. Wij zijn transparant. U ziet precies wat wij (met uw geld) doen. 

4. ANBI-status: uw gift is aftrekbaar 

5. Uw geld gaat rechtstreeks naar de kinderen, zonder tussenorganisaties 

6. Nieuwe generatie: nieuwe mogelijkheden 

  

 
Beleid 
Voor de fondsenwerving in Nederland wordt uitgegaan van een mix van particuliere 

ondersteuning en steun vanuit andere bronnen, zoals sponsoracties, samenwerking met 

andere stichtingen en kerken. Ook worden bedrijven benaderd voor samenwerking of 

(financiële) ondersteuning. 

Van alle inkomsten/donaties wordt ten minste 95% besteed aan de doelstelling van de 

stichting. Dus maximaal 5% van de ontvangen giften wordt besteed aan kosten (het totaal 

van de kosten van beheer en administratie).  

 

De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. 

Van de inkomsten en uitgaven wordt elk kwartaalverslag gedaan welke op de internetsite 

van de stichting beschikbaar wordt gesteld. 

 

Mogelijkheden donaties 
Onze aandacht blijft in belangrijke mate gericht op de particuliere donateur. Daarnaast is er 

regelmatig contact geweest met kerken, veelal gevolgd door een donatie. Ook is er een 

intensieve samenwerking met een school. Contacten met bedrijven en andere stichtingen 

hebben het afgelopen jaar belangrijke donaties opgeleverd. 

Donaties kunnen gedaan worden door overschrijving via de bank, iDeal of PayPal/ 

Creditcard of via automatische incasso. 

 

Fund-a-Kid programma 

Voor EUR 30 per maand investeert een donateur in de toekomst van een kind en zijn of haar 

omgeving. Van dit geld worden namelijk het eten, het lesmateriaal en de leraren en 

begeleiders betaald. Zo creëren we ook banen voor de lokale gemeenschap. Natuurlijk 

betrekken we ook de ouders bij het onderwijs. Daarnaast verzorgen we regelmatig 

activiteiten voor de gezinnen in de omgeving van ons ontwikkelingscentrum. En door het 

persoonlijk contact tussen de donateur en het sponsorkind, dat door ons wordt gefaciliteerd, 

merkt de donateur hoe waardevol de steun is. 

Eind 2022 zijn er 54 deelnemers aan het Fund-a-Kid programma die in totaal 69 kinderen 

sponsoren. Daarnaast hebben we 26 vaste donateurs. 

 

Jaar 2023 
Op basis van het opgestelde jaarplan 2023 zijn de plannen voor fondsenwerving en 

relatiebeheer ongewijzigd ten opzichte van 2022 en als volgt: 

 

• In 2023 zullen we verder gaan werken aan de volgende vormen van fondsenwerving: 

- Benaderen van andere stichtingen voor het financieren van de opvang van de 

kinderen en/of projecten 

- Kerken vinden die ons jaarlijks willen ondersteunen door de opbrengsten van één 

collecte te doneren 

- Bedrijven in Nederland en Brazilië benaderen die samen willen werken 

- Sponsorouders en vaste donateurs werven  
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7. Financiën 
 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is een ANBI-instelling. Dit betekent dat uw giften fiscaal 
aftrekbaar zijn. 
 

7.1 Financieel beleid 
 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil voert een helder financieel beleid. Uitgangspunten zijn 
integriteit en transparantie. Daarnaast is het belangrijk dat continuïteit gewaarborgd is. 
Hiervoor voeren wij een adequaat financieel beheer zowel in Nederland als in Brazilië. Het 
bestuur heeft dit geborgd in de beschrijving van de (Administratieve) Organisatie en Interne 
Controle. 
 
Besteding aan de doelstellingen 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil streeft ernaar, ten minste 95% van de giften die wij 
ontvangen rechtstreeks aan de kansarme kinderen in Brazilië te besteden. Dit is de 
zogenaamde bestedingsratio. We zijn ons ervan bewust dat een organisatie alleen kan 
draaien bij goed beheer van de financiële middelen en een transparante communicatie over 
besteding van de gelden en de gemaakte kosten. De noodzakelijke organisatorische kosten 
(promotie, administratie en externe controle) houden we zo laag mogelijk: 
• De bestuursleden werken geheel op vrijwillige basis zonder enige onkostenvergoedingen; 
• Dienstverleners verrichten veelal diensten tegen een gereduceerd tarief. 
 
Bestemmingsfondsen 
 
Kinderen 
Dit fonds is bestemd voor de kinderen die in het ontwikkelingscentrum worden opgevangen. 
Zodat we hen, als ze bij ons zijn, iets te eten en te drinken kunnen geven, maar ook kunnen 
voorzien van begeleiding, lessen en materialen. 
 
Ontwikkelingscomplex 
In 2016 zijn we gestart met de bouw van het ontwikkelingscentrum in São João del Rei. 
Onze visie is dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. De 
doelstelling van dit project is een plek te creëren waar kansarme kinderen zich veilig voelen, 
waar ze kunnen spelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen en stabiele 
persoon. En waar ze op latere leeftijd een vak kunnen leren zodat ze zelf in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Het project is grotendeels afgerond en we hebben het 
volgende bereikt: 

• Energiezuinig opvangtehuis (met zonnepanelen) 

• Vakschool 

• Sport- en spelvoorzieningen 

• Moestuin 

• Beheerderswoning met gastenverblijf 

• Winkeltje om producten te verkopen 
 
Op dit moment zijn 6 van de 8 deelprojecten gerealiseerd. 
 
Deelproject 5 Sport- en speelplaats is in een afrondende fase en zal in het eerste kwartaal 
2023 opgeleverd worden. 
 
Deelproject 4 Tweede gebouw zal in 2023 onder de naam Extra leslokalen en 
praktijkruimtes uitgevoerd gaan worden. EO Metterdaad zal in het eerste kwartaal van 2023 
voor Stichting Nieuwe Generatie Brasil fondsen gaan werven. Zij doen dit onder meer door in 
5 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 het ontwikkelings-
centrum. 
Voor de inrichting van de nieuwbouw zijn we tijdens GivingTuesday met de fondsenwerving 
gestart. 



  
 
  

22 
 

 
Container 
In 2020 is de container, die al lange tijd gereed stond voor verzending, verscheept naar 
Brazilië. Wij hebben in 2021 de verzending van deze container geëvalueerd en hebben 
besloten, gebruik makend van de learnings van de verzending van de eerste container, een 
tweede en vooralsnog laatste container met hulpgoederen naar Brazilië te gaan verzenden. 
In 2022 is gestart met de voorbereidingen en in 2023 zal de verzending naar verwachting 
daadwerkelijk gaan plaatsvinden. 
 
Spaarrekening 
Gelden staan op een spaarrekening en zijn op korte termijn opvraagbaar en worden niet 
belegd in effecten. 
 
Begroting 
Het financiële boekjaar van Stichting Nieuwe Generatie Brasil loopt gelijk aan het 
kalenderjaar. De begroting voor een kalenderjaar wordt vastgelegd in de voorafgaande 
decembermaand. De concept-begroting wordt opgesteld door de penningmeester en 
vervolgens wordt deze in de bestuursvergadering vastgesteld. Minimaal eenmaal per 
kwartaal worden de gerealiseerde cijfers vergeleken met de begrote cijfers. Verschillen 
worden besproken en indien noodzakelijk worden plannen en/of bestedingen herzien. 
 
Begroting 2023 
in euro’s    

 

Baten 

Kinderen  95.000 

Uitbreiding leslokalen en praktijkruimtes 204.000 

Inrichting nieuwbouw 20.000 

Container  3.000 

  --------- 

Totale opbrengsten 322.000 

Af: 5% dekking algemene kosten -/- 16.100 

  --------- 

Totale baten  305.900  

 

 

Lasten 

Kinderen  79.200 

Operationele kosten dependance 4.250 

Transport container 9.400 

Uitbreiding leslokalen en praktijkruimtes 203.500 

Inrichting nieuwbouw 32.150 

Kleine projecten 2023 9.500 

  --------- 

  338.900 

Algemene kosten minus dekking --- 

  --------- 

Totale lasten 338.900  

  --------- 

Saldo baten minus lasten -/- 32.100  

 ====== 

 

Het negatieve saldo van baten minus lasten wordt gedekt uit een vrijval uit de 

bestemmingsfondsen. 
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7.2 Financieel verslag 
 
Het boekjaar 2022 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van EUR 20.926 tegenover 
EUR 6.035 in 2021. Conform ons beleid hebben we van de gedoneerde gelden minus 5% 
aftrek voor algemene kosten bestemmingsfondsen gevormd. Alle gelden die overgemaakt zijn 
naar de Braziliaanse stichting zijn onttrokken aan de bestemmingsfondsen. De mutatie in 
de bestemmingsfondsen is in 2022 per saldo een toevoeging van EUR 20.410 (vorig jaar EUR 
3.430). 
 
Baten 
De totale baten bedragen EUR 169.666 (vorig jaar EUR 169.831) en zijn verkregen uit 
eenmalige en periodieke giften onder aftrek van 5% dekking voor algemene kosten. De 
ontvangen giften bedragen EUR 178.596, waarvan EUR 8.930 dient als dekking voor de 
algemene kosten. 
 
Lasten 
De totale lasten bedragen EUR 148.740 (vorig jaar EUR 163.796) en zijn besteed aan de 
kinderen (EUR 80.198), de projecten (EUR 69.058) en algemene kosten. De algemene kosten 
bedragen EUR 8.432. Hiertegenover staat een dekking van EUR 8.948 zodat er per saldo een 

overschot is op algemene kosten van EUR 516 (vorig jaar EUR 2.605). 
 
We blijven een terughoudend beleid voeren voor het maken van kosten. 
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7.3 Balans per 31 december 2022 
(Na resultaatbestemming) 

in euro’s    

  31-12-2022  31-12-2021

   

  EUR EUR 

   

ACTIVA 

 

Vlottende activa 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 2.850 10.700

   

Liquide middelen  102.076 76.140  

 

  ---------  --------- 

TOTAAL ACTIVA 104.926  86.840  

   ====== ====== 

 

 

PASSIVA 

 

Overige reserves 

Cumulatief exploitatiesaldo 7.703 7.187  

 

 

Vastgelegd vermogen 

 

Bestemmingsfondsen: 

• Kinderen 40.797 38.893 

• Ontwikkelingscentrum 22.339 15.897 

• Container 9.379 9.379 

• Sport- en spelmaterialen en schoolspullen --- 14.849 

• Inrichting nieuwbouw 14.563 --- 

• Kleine projecten 2023 9.500 --- 

  ---------  --------- 

  96.578 79.018 

 

Kortlopende schulden 

 

Overige schulden en overlopende passiva 645 635 

    
   ---------   --------- 

TOTAAL PASSIVA 104.926  86.840

  ======  ====== 
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7.4 Staat van baten en lasten over 2022 
in euro’s    

 2022 2022 2021 

 begroting realisatie realisatie 
 

 EUR EUR EUR  

 

Baten 

Kinderen  85.000 86.423 75.916 

Ontwikkelingscentrum 67.000 63.623  73.323 

Container  3.000 3.000 3.000 

Inrichting nieuwbouw --- 15.330 --- 

Kleine projecten 2023 --- 10.000 --- 

Sport- en spelmaterialen en schoolspullen --- 220 19.253 

Pick-up  --- --- 1.277 

Kleine projecten 2022 --- --- 6.000 

  --------- ---------   --------- 

Totale opbrengsten 155.000 178.596  178.769 

Af: 5% dekking algemene kosten -/- 7.750 -/- 8.930 -/- 8.938 

  --------- ---------  --------- 

Totale baten  147.250 169.666 169.831  

 

Lasten 

Kinderen  69.250 80.198 70.199 

Ontwikkelingscentrum 40.500 54.000 63.733 

Container  9.400 --- --- 

Sport- en spelmaterialen en schoolspullen 15.000 15.058 3.442 

Pick-up  --- --- 23.327 

Kleine projecten 2022 --- --- 5.700 

  --------- ---------   --------- 

Besteed aan doelstellingen 134.150 149.256 166.401 

 

Algemene kosten 7.750 8.432  6.333 

Af: kostendekking -/- 7.750 -/- 8.948 -/- 8.938 

  --------- ---------   --------- 

  --- -/- 516 -/- 2.605 

  --------- --------- --------- 

Totale lasten 134.150 148.740  163.796  

  --------- --------- --------- 

Saldo baten minus lasten 13.100 20.926  6.035  

 ====== ======   ====== 

 

Resultaatbestemming 

Bestemmingsfonds kinderen  1.904 1.478 

Bestemmingsfondsen ontwikkelingscentrum  6.442 6.367 

Bestemmingsfonds container  2.850  2.850 

Bestemmingsfonds sport- en spelmaterialen en schoolspullen -/- 14.849 14.849 

Bestemmingsfonds inrichting nieuwbouw  14.563 --- 

Bestemmingsfonds kleine projecten 2023  9.500 --- 

Bestemmingsfonds pick-up  --- -/- 22.114 

Positief exploitatiesaldo  516 2.605 

   --------- --------- 

Bestemd resultaat  20.926 6.035 

   ======  ====== 
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7.5 Kasstroomoverzicht over 2022  
in euro’s    

 

 2022  2021 

    

 EUR EUR  

 

Stichtingsresultaat  516 2.605 

 
Aanpassingen voor: 

Mutatie bestemmingsfondsen 17.560 580 

 --------- --------- 

 18.076 3.185 

Verandering in werkkapitaal 

Vorderingen 7.850 -/-2.150 

Schulden 10 -/- 3.005 

 --------- ---------

   

Kasstroom uit operationele activiteiten 25.936 -/- 1.970  

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0 

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0  0  

   

 --------- --------- 

   

Toename resp. afname geldmiddelen 25.936 -/- 1.970

 ====== ====== 

   

   

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

Stand per 1 januari 76.140 78.110  

Mutatie boekjaar 25.936 -/- 1.970  

 --------- --------- 

Stand per 31 december 102.076  76.140 

 ====== ====== 
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7.6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en 

kleine rechtspersonen C2 ‘Kleine fondsenwervende organisaties’. Deze zijn in lijn met de 

vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

 

Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten, tenzij anders vermeld. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een 

voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis 

van individuele waardering van de uitstaande vordering. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. 

 

Overige reserves 

Exploitatietekorten en -overschotten worden geboekt onder de Overige reserves. 

 

Vastgelegd vermogen 

Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen waaraan derden een specifiek doel hebben 

gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen geschieden vanuit 

de resultaatbestemming. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum 

kunnen worden opgeëist en worden opgenomen tegen nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo 

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.  

 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd.  

 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn. 
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7.7 Toelichting op de balans 
in euro’s    

 

  31-12-2022  31-12-2021 

 

  EUR    EUR  

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Toezegging donateur  2.850  5.700 

Vooruitbetaalde kosten --- 5.000 

  ---------  --------- 

Totaal overige vorderingen en overlopende activa  2.850 10.700  

  =======  ====== 

 

De post Toezegging donateur betreft de vordering die voortvloeit uit een schenkingsovereen-

komst. Met de gever zijn aanvullende afspraken gemaakt. 

 

Onder de Vooruitbetaalde kosten is in 2021 een voorschot opgenomen dat betaald is aan de 

Braziliaanse stichting voor de kosten van de Kinderen met betrekking tot het jaar 2022. 

 

 

Liquide middelen 

ABN Amro Bank, rekening-courant 2.076 2.140 

ABN Amro Bank, spaarrekening 100.000 74.000 

  ---------  --------- 

Totaal liquide middelen  102.076 79.140  

  ======  ====== 

 

 

Overige reserves 

Stand per 1 januari  7.187  4.582  

Mutatie boekjaar  516   2.605 

  ---------   ---------  

Stand per 31 december  7.703  7.187  

  ======  ====== 

 

 

Bestemmingsfonds Kinderen 

Stand per 1 januari  38.893  37.386 

Overgeboekt van Noodhulp  ---  29 

Overname inventaris dependance (tekort)  ---  -/- 443 

Ontvangen donaties  82.102  72.120 

Overgemaakt naar Associação Nova Geração Brasil -/- 80.198  -/- 70.199 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  40.797  38.893 

  ======  ====== 

 

 

Bestemmingsfonds Ontwikkelingscentrum 

Deelproject 5 Sport- en speelplaats  3.339  6.397 

Houtbewerking  9.500  9.500 

Extra leslokalen en praktijkruimtes  9.500  --- 

  ---------  --------- 

  22.339  15.897 

  ======  ====== 
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  31-12-2022  31-12-2021 

 

  EUR    EUR  

 

Bestemmingsfonds deelproject 5 Sport- en speelplaats 

Stand per 1 januari  6.397  29 

Ontvangen donaties  41.442  43.768 

Betaalde projectkosten  -/- 44.500  -/- 37.400 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  3.339  6.397 

  ======  ====== 

 

 

Bestemmingsfonds Houtbewerking 

Stand per 1 januari  9.500  --- 

Ontvangen donaties  ---  9.500 

Betaalde projectkosten  ---  --- 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  9.500  9.500 

  ======  ====== 

 

 

Bestemmingsfonds Extra leslokalen en praktijkruimtes 

Stand per 1 januari  ---  --- 

Ontvangen donaties  19.000  --- 

Betaalde projectkosten  -/- 9.500  --- 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  9.500  --- 

  ======  ====== 

 

 

Bestemmingsfonds Container 

Stand per 1 januari  9.379  9.379 

Ontvangen donaties  2.850  2.850 

Betaalde projectkosten  ---  --- 

Overboeking naar vordering  -/- 2.850  -/- 2.850 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  9.379  9.379 

  ======  ====== 

 

 

Bestemmingsfonds Sport- en spelmaterialen en schoolspullen 

Stand per 1 januari  14.849  --- 

Ontvangen donaties  209  18.291 

Betaalde projectkosten  -/- 15.058  -/- 3.442 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  ---  14.849 

  ======  ====== 

 

Bestemmingsfonds Inrichting nieuwbouw 

Stand per 1 januari  ---  --- 

Ontvangen donaties  14.563  --- 

Betaalde projectkosten  ---  --- 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  14.563  --- 

  ======  ====== 
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  31-12-2022  31-12-2021 

 

  EUR    EUR  

 

Bestemmingsfonds Kleine projecten 2023 

Stand per 1 januari  ---  --- 

Ontvangen donaties  9.500  --- 

Betaalde projectkosten  ---  --- 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  9.500  --- 

  ======  ====== 

 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

Accountantskosten  605  605 

Diversen  40  30 

  ---------   ---------  

Stand per 31 december  645  635 

  ======  ====== 
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7.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 
In euro’s    

 

 2022 2022 2021 
 begroting realisatie realisatie

      

 EUR EUR EUR  

 

Baten  

 

Giften 

De totale giften zijn als volgt te specificeren: 

 

Particulieren 

- Fund-a-Kid programma 27.000 21.590 22.580 

- Periodieke donateurs 28.000 27.200 26.980 

- Overige particuliere giften 19.500 13.864 26.290 

- Willem goes Brasil 25.000 28.297 21.503 

-  --------- ---------  --------- 

Totaal Particulieren 99.500 90.951 97.353 

 

Bedrijven 20.000 13.905 26.350 

 

Organisaties zonder winststreven 

- Andere stichtingen 30.500 65.330 48.500 

- Kerken 5.000 8.410 6.566 

-  --------- ---------  --------- 

Totaal Organisaties zonder winststreven 35.500 73.740 55.066 

 

 --------- ---------  --------- 

Totaal Giften 155.000 178.596 178.769 

 ====== ====== ====== 

 

Hierna volgt per bestemming een specificatie van en een toelichting op de giften. 

 

Kinderen 

Fund-a-Kid programma 27.000 21.590 22.580 

Periodieke donateurs 28.000 27.200 26.980 

Overige particuliere giften 5.000 4.029 9.345 

Bedrijven 5.000 1.530 14.421 

Andere stichtingen 15.000 26.950  --- 

Kerken 5.000 5.124 2.590 

 --------- ---------  --------- 

Giften 85.000 86.423 75.916 

 ====== ====== ====== 

 

De ontvangen giften voor de kinderen liggen in totaal in lijn met de begroting. De door ons 

gevoerde actie voor sponsorouders voor onze kinderen heeft niet het gewenste resultaat 

opgeleverd. Daar staat tegenover dat we van een grote stichting een mooie gift hebben 

mogen ontvangen. 
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 2022 2022 2021 
 begroting realisatie realisatie

      

 EUR EUR EUR  

 

Ontwikkelingscentrum 

Bedrijven 15.000 11.000 9.752 

Andere stichtingen 15.500 23.500  41.000 

Kerken --- 726 993 

Willem goes Brasil 25.000 28.297 21.503 

Overige particuliere giften 11.500 100 75 

 --------- ---------  ---------  

Giften 67.000 63.623 73.323 

 ====== ====== ====== 

 

De ontvangen giften voor het ontwikkelingscentrum liggen in lijn met de begroting. Echter in 

de begroting waren bedragen opgenomen om een waterput te kunnen realiseren en om een 

minibus aan te schaffen. Deze beide projecten zijn om diverse redenen niet doorgegaan. Hier 

tegenover staat dat we meer giften voor de sport- en speelplaats hebben ontvangen en dat 

we een tweetal giften hebben ontvangen om te kunnen starten met de bouw van extra 

leslokalen en praktijkruimtes. 

 

Container 

Overige particuliere giften 3.000 3.000 3.000 

 ====== ====== ====== 

 

De ontvangen baten voor de container betreft een jaarlijkse donatie voor de door de stichting 

voorgeschoten kosten voor de verzending van een container met kantoormeubelen. 

 

 

Inrichting Nieuwbouw 

Andere stichtingen  4.880 --- 

Kerken  2.560 --- 

Bedrijven  975 --- 

Overige particuliere giften  6.915 --- 

  ---------  ---------  

Giften --- 15.330 --- 

 ====== ====== ====== 

 

In november en december 2022 hebben we een actie gevoerd om geld op te halen voor de 

inrichting van de in 2023 te starten nieuwbouw van extra leslokalen en praktijkruimtes. Het 

gaat zowel om tafels, stoelen en kasten, alsook om de inrichting van de ruimtes van de 4 tot 

6-jarigen alsmede bijv. de praktijkruimtes voor de schoonheidsopleidingen en de opleiding 

tot fietsenmaker. 
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 2022 2022 2021 
 begroting realisatie realisatie

      

 EUR EUR EUR  

 

Kleine projecten 2023 

Andere stichtingen  10.000 --- 

  ---------  ---------  

Giften --- 10.000 --- 

 ====== ====== ====== 

 

In 2022 hebben we een grote gift ontvangen waarvan we een deel bestemd hebben voor een 

aantal kleinere projecten: 

- Warmwaterboiler (om kosten gas te verlagen) 

- Ruimte om vuilnis te verzamelen (verplicht voor certificaat keuken) 

- Ruimte voor schoonmaakspullen e.d. (verplicht voor certificaat keuken) 

 

Sport- en spelmaterialen en schoolspullen 

Bedrijven  --- 1.250 

Andere stichtingen  --- 2.500 

Kerken  --- 2.983 

Overige particuliere giften  220 12.520 

  ---------  ---------  

Giften --- 220 19.253 

 ====== ====== ====== 

 

In november en december 2021 hebben we een actie gevoerd om geld op te halen voor de 

inrichting van de sport- en speelplaats als ook om al onze kinderen in het nieuwe schooljaar 

te voorzien van een schooltas met daarin schriften, pennen, potloden e.d. en tevens een 

aantal nieuwe laptops te kopen voor het computeronderwijs dat we geven. 

 

 

Pick-up 

Bedrijven   927 

Overige particuliere giften   350 

    ---------  

Giften --- --- 1.277 

 ====== ====== ====== 

 

In 2021 hebben we nog enkele giften ontvangen voor de aanschaf van de Pick-up.  

 

 

Kleine projecten 2022 

Andere stichtingen   5.000 

Overige particuliere giften   1.000 

    ---------  

Giften --- --- 6.000 

 ====== ====== ====== 

 

In 2021 hebben we enkele giften ontvangen, die we bestemd hebben voor een tweetal 

kleinere projecten. Ten eerste het plaatsen van ruiten in de ramen op de bovenste verdieping 

van de beheerderswoning en ten tweede voor de aanschaf van een elektrische oven. 
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Lasten 

 2022 2022 2021 

 begroting realisatie realisatie

      

 EUR EUR EUR  

 

 

Kinderen 

 

Donatie naar Brazilië 69.250 80.198  70.199 

  ====== ====== ======  

 

De kosten voor de opvang van de kinderen in Brazilië zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit 

is geheel toe te schrijven aan de gestegen kosten als ook de gedaalde wisselkoersverhoudin-

gen. 

 

Lasten Ontwikkelingscentrum 

 

Deelproject 3 Beheerderswoning --- --- 16.628 

Deelproject 4 Extra leslokalen en praktijkruimtes --- 9.500 --- 

Deelproject 5 Sport- en speelplaats 30.500 44.500 37.400 

Waterput 10.000 --- --- 

Dependance --- --- 9.705 

  --------- ---------   --------- 

  40.500 54.000  63.733 

  ======= ======= ======  

 

In 2022 hebben we een grote gift ontvangen waarvan we een deel bestemd hebben voor het 

treffen van de voorbereidingen van de bouw van de Extra leslokalen en praktijkruimtes. Dit 

geld is overgemaakt naar Brazilië en de voorbereidingen zijn ook daadwerkelijk gestart. 

 

De kosten van de Sport- en speelplaats liggen boven de begroting. Dit komt door de extra 

voorzieningen die vanwege de brandveiligheidsvoorschriften moeten worden aangebracht. Er 

zijn voldoende fondsen ontvangen om deze hogere uitgaven te kunnen doen. 

 

De aanleg van de waterput staat op dit moment on hold. 

 

 

Sport- en spelmaterialen en schoolspullen 

 

Donatie naar Brazilië 15.000 15.058  3.442 

  ====== ====== ======  

 

Alle voor dit doel ontvangen gelden zijn in 2022 overgemaakt naar Brazilië. 

 

 

Pick-up 

 

Donatie naar Brazilië --- ---  23.327 

  ====== ====== ======  

 

De Pick-up is 2021 aangeschaft. 
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 2022 2022 2021 
 begroting realisatie realisatie

      

 EUR EUR EUR  

Kleine projecten 2022 

 

Donatie naar Brazilië --- ---  5.700 

  ====== ====== ======  

 

Betreft een tweetal kleinere projecten. Ten eerste het plaatsen van ruiten in de ramen op de 

bovenste verdieping van de beheerderwoning en ten tweede voor de aanschaf van een 

elektrische oven. 

 

Algemene kosten 

 

Beheer en administratie 
Kantoor & Algemeen 

Relatiebeheer 500 --- --- 

Samenwerking met Brazilië 1.500 --- 1.282 

CBF/Goede Doelen Nederland 800 808 546 

Accountantskosten 605 605 605 

Bankkosten 750 794 734 

Diversen 295 267 674 

  --------- ---------   --------- 

 4.450 2.474 3.841 
Aankoop en verwervingen 

Computerkosten 550 1.770 549 

  --------- ---------   --------- 

Totaal Beheer en administratie 5.000 4.244 4.390 

 

Werving 

Communicatie 

Marketing 1.500 2.758 947 

Brochures, papier en enveloppes 250 --- 129 

Mailingkosten (porto en printen) 1.000 1.430 867 

  --------- ---------   --------- 

Totaal Werving 2.750 4.188 1.943 

 

Totaal kosten 7.750 8.432 6.333 

  ====== ====== ======  

 

De algemene kosten bedragen EUR 8.432 tegenover begroot EUR 7.750. De hogere algemene 

kosten houden voornamelijk verband met hogere computerkosten en hogere 

marketingkosten (enkele weken via een tweetal billboards langs de rijksweg geadverteerd). 

Hier tegenover staan lagere kosten onder de noemer samenwerking met Brazilië. De 

geplande reis van Samuel en Laura van de Raa heeft niet plaatsgevonden. 

 

Breda, 9 februari 2023 

 

S. van de Raa de Souza 

F.A.M. Verhoeven-van Mierlo 

A.J. Hilberdink-Briggeman 

W.V.E. Veldhoven 

D.J. van Tellingen  
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8. Samenstellingsverklaring van de accountant 
 

Aan:  het bestuur van 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

 

De jaarrekening van Stichting Nieuwe Generatie Brasil te Tilburg is door ons samengesteld op basis 

van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de 

staat van baten en lasten over 2022, met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder 

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 

in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine 

rechtspersonen C2 ‘Kleine fondsenwervende organisaties’. Wij hebben daarbij onze deskundigheid 

op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 

van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 

kennis van Stichting Nieuwe Generatie Brasil. 

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om 

een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de 

jaarrekening. 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

 

 

Hilversum, 9 februari 2023 

 

De Jager Accountants 

 

w.g. Drs. W. de Jager RA 

 

  

http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring
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BIJLAGE – Uittreksel uit het Meerjarenplan 2021 – 2026 

Om succesvol te worden en te blijven, zal voldoende focus gehouden moeten worden op het 

bereiken van de doelstellingen op de eerste locatie. Daartoe moeten de nodige “check and 

balances” worden ingebouwd. Ook zullen in overleg met de Braziliaanse stichting “Key 

Performance Indicators” (KPI’s) worden gedefinieerd op basis waarvan verantwoording zal 

kunnen worden afgelegd. 

De volgende doelstellingen per jaar zijn door het bestuur geformuleerd: 

(Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag is het bestuur met elkaar in gesprek over het 

Meerjarenplan; op hoofdlijnen blijft het gelijk, echter een met een geringe verschuiving in de 

tijd i.v.m. de Coronapandemie.) 

2021 – Locatie 1 operationeel en oriëntatie op een volgende locatie  

• De drie doelstellingen voor het werk worden gehaald: 

o Veilige speel en sport plek 

o Voorlichting en discipline 

o Vakschool (met dependance voor stageplekken) 

• Op de eerste locatie wordt aangevangen met deelproject 4 – een tweede gebouw 

met klaslokalen – voor het creëren van een betere en veilige leeromgeving. Dit 

deelproject zal modulair worden uitgevoerd. 

• Op basis van het succes op deze locatie zal de lokale stichting enigszins kunnen 

voorzien in het dragen van de kosten voor de uitvoering van de activiteiten. (Deels 

selfsupporting in running cost); 

• Er wordt na onderzoek van de statistieken en in overleg met de lokale overheden 

een volgende locatie – verder weg van São João del Rei (mogelijk in Belo 

Horizonte) – gezocht en gekozen.  

 

2022 – Voorbereiden volgende locatie 

• Bestendigen en uitbreiden activiteiten (en succes) op de eerste locatie; 

• Stapsgewijs tweede gebouw op deze locatie realiseren; 

• Opstarten van de benodigde voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld (ver)bouw-

projecten, op een volgende (tweede) locatie buiten São João del Rei. 

 

2023 – Bouw en aanvang activiteiten op locatie 2 (en afronding eerste locatie) 

• Stapsgewijs tweede gebouw op locatie 1 realiseren; 

• Op de tweede locatie start de daadwerkelijke (ver)bouw van de benodigde 

infrastructuur; 

• Voor de tweede locatie start de selectie van de te ondersteunen (kansarme) 

kinderen. 

 

2024 – Aanvang activiteiten op locatie 2  

• Op de tweede locatie vangen de activiteiten voor de kansarme kinderen aan; 

• Ook voor de tweede locatie zal het Fund-a-Kid programma fondsen werven ter 

ondersteuning van de activiteiten. Daarnaast wordt er ook hier gestreefd dat de 

lokale stichting deels zal kunnen voorzien in het dragen van de kosten voor de 

uitvoering van de activiteiten (Deels selfsupporting in running cost); 

• Er wordt in overleg met de lokale overheid gestart met de zoektocht naar een 

derde locatie (bijvoorbeeld in de omgeving van Rio de Janeiro).  

2025 – Locatie 2 succes Start werkzaamheden op locatie 3  

• Op de tweede locatie worden de drie doelstellingen voor het werk gehaald: 
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o Veilige speel en sport plek 

o Voorlichting en discipline 

o Vakschool (met dependance voor stageplekken) 

• Er wordt in overleg met de lokale overheid een keuze gemaakt voor een derde 

locatie.  

• Op basis van de evaluatie van de tweede locatie zullen de benodigde 

(ver)bouwprojecten voor een derde locatie worden voorbereid en zo mogelijk 

aangevangen. 

 

2026 – Aanvang activiteiten op locatie 3  

• Op de derde locatie wordt de daadwerkelijke (ver)bouw van de benodigde 

infrastructuur verder uitgevoerd en afgerond; 

• Voor de derde locatie start de selectie van de te ondersteunen (kansarme) 

kinderen. 

• Na voldoende afronding van de (ver)bouwactiviteiten vangen op de derde locatie 

de activiteiten voor de kansarme kinderen aan; 

• Ook voor de derde locatie zal het Fund-a-Kid programma fondsen werven ter 

ondersteuning van de activiteiten. Daarnaast wordt er ook hier gestreefd dat de 

lokale stichting deels zal kunnen voorzien in het dragen van de kosten voor de 

uitvoering van de activiteiten (Deels selfsupporting in running cost). 
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