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Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
NIEUWSBRIEF 

zaterdag 2 november 2019

Ieder kind verdient een eerlijke kans!Jaargang: 6 Nummer: 4

     VITOR  
HUGO 

 
 

Vitor Hugo is een jongen van 10 
jaar die met zijn moeder in een 

klein flatje dichtbij het 
ontwikkelingscentrum woont. Zijn 

moeder moet altijd keihard 
werken waardoor hij vaak alleen 
was. Buiten spelen deed hij niet, 

want dat vond zijn moeder te 
gevaarlijk (en terecht). Nu komt 

hij na schooltijd naar het 
ontwikkelingscentrum, waar hij 
liefde en aandacht ontvangt en 

samen met leeftijdsgenoten veilig 
kan spelen en ook nog eens 

geholpen wordt met zijn 
huiswerk.

FUND-A-KID
Vitor Hugo is één van de kinderen 
die nog op een sponsor van ons 
Fund-a-Kid programma wacht. 

Investeert u in zijn toekomst of in 
één van de andere kinderen die 
deel uitmaken van ons project in 

São João del Rei? 
Lees meer op de laatste pagina

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

Dwars door de storm 
We hebben al vaker geschreven over de 
uitdagingen die we dagelijks tegenkomen in 
het werk dat we doen. Nou, daar kwam de 
afgelopen tijd weer een extra uitdaging bij! Bij 
een onderhoudsbeurt aan onze auto bleek dat 
er een behoorlijk aantal onderdelen aan 
vervanging toe waren en het niet verantwoord 
was om er nog verder mee te rijden. Concreet 
betekende deze boodschap dat we 2 weken 
zonder auto zitten, want de onderdelen waren niet op voorraad en hier in Brazilië zijn 
de afstanden wat groter en hebben ze dus geen ‘vandaag besteld, morgen in huis’. 
Als je dan zonder auto zit, merk je pas echt hoeveel we hem gebruiken. Het vervoer 
van onze kinderen naar school was nog het makkelijkste op te lossen: Noa en Davi 
kunnen zelf de bus pakken en Joëlle en Anna gaan met Laura op de fiets of bij Samuel 
op de motor. Producten van de bakkerij van de vakschool rondbrengen doet Laura 
normaal altijd, maar nu moest Samuel dat op zijn motor doen - weer een extra 
belasting voor hem. De kratten groenten en fruit die we iedere week als donatie 
krijgen, konden we niet ophalen en ook een lieve oude mevrouw die 1 dag in de week 
als vrijwilliger meehelpt, moesten we helaas afzeggen omdat ze toch echt niet achter 
op de motor kan. Daarnaast moesten we activiteiten afzeggen, of extra kosten maken 
voor de bus, omdat we de leerlingen niet mee konden nemen. En dan hebben we het 
nog niet over het regenseizoen gehad dat hier net is begonnen…
Toen ik (Laura) op de fiets zat en de wind flink begon aan te trekken als voorbode van 
een nieuwe bui, kwam de liedtekst in mij op: “dwars door de storm, bent u Heer, het 
anker…” We ervaren op dit moment letterlijk en figuurlijk dat we in een storm zitten 
en dat is niet altijd makkelijk, maar we voelen ons ook gedragen door de vele mensen 
die ons (op afstand) ondersteunen en voor ons bidden. Bedankt daarvoor! Zonder 
jullie kunnen we dit werk niet doen.

 Samuel & Laura, Noa, Davi, Joëlle en Anna van de Raa

Klik mee en steun ons!
Koopt u uw cadeautjes online, bestelt u een lekkere 
maaltijd of een goed boek, reist u af en toe of vaak? Vanaf 
nu is het mogelijk om Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
GRATIS te sponsoren! Via SponsorKliks kunt u ons steunen 
zonder dat het u geld kost. Hoe werkt het?
Ga naar www.Sponsorkliks.com en zoek Stichting Nieuwe Generatie Brasil op. Door 
vervolgens de gewenste webwinkel te kiezen doet u al mee. Elke aankoop bij één 
van deze bedrijven levert Stichting Nieuwe Generatie Brasil een commissie op terwijl 
u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra.

http://www.Sponsorkliks.com
http://www.Sponsorkliks.com


NIEUWSBRIEF Stichting Nieuwe Generatie Brasil pagina 2

Bestuurslid Arja Hilberdink aan het woord
“Arja, deze keer is het jouw beurt om een stukje te schrijven”………… Dat doe ik graag en maak meteen van de 
gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan u als lezer. Het thema is: 

Tussen tafellaken en servet
Oftewel niet bij de kleintjes maar ook niet bij de groten 
horen.  En  dat  is  precies  waar  we  op  dit  moment  met 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil  staan.  Ik sprak enkele 
weken geleden met iemand die een lange staat van dienst 
heeft in de wereld van de goede doelen. Ik vertelde haar 
dat Stichting Nieuwe Generatie Brasil  in 2019 meer dan 
EUR 150.000 aan giften zal ontvangen. Volgens haar voor 
een stichting die pas zes jaar geleden gestart is, een zeer 
mooie prestatie. En met de giften die we de afgelopen zes 
jaar  hebben  mogen  ontvangen,  hebben  Samuel,  Laura, 
medewerkers  en  vrijwilligers  in  Brazilië  ook  heel  veel 
gerealiseerd:  vakschool  incl.  keuken  en  winkeltje, 
ceramica-ruimte,  sport-  en  speelplaats, 
beheerderswoning. Bovendien worden er sinds maart 2018 
dagelijks 100 kinderen opgevangen en is ons werk in de 
buurt zeer betekenisvol. Begonnen vanuit het niets zijn we 
nu meer dan een servet. 
Alles bij elkaar een fantastisch resultaat, maar we willen 
meer! Meer kinderen opvangen in São João del Rei, maar 

ook nieuwe locaties starten. En daarom doe ik een beroep 
op u als lezer van deze nieuwsbrief. Velen van u hebben 
één of meerdere donaties gedaan aan onze stichting. Daar 
zijn we heel dankbaar voor. Om de droom van Samuel en 
Laura te  realiseren hebben we echter  meer geld nodig. 
Daarom willen we onze kring van donateurs uitbreiden. 
En daar hebben we uw hulp bij nodig! Mijn oproep aan u is 
dan ook:  vertel  na het  lezen van deze nieuwsbrief  aan 
enkele  personen in uw omgeving over  het  bestaan van 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil, het werk dat Samuel en 
Laura in Brazilië doen en onze behoefte aan 
meer giften.
Voor  meer  informatie  verwijzen  wij 
naar onze website. 
Helpt u ons mee om van een servet 
een  tafellaken  te  worden? 
Immers…… 
Ieder kind verdient een eerlijke kans!  

zaterdag 2 november 2019 

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

De dag, week, maand van het kind
In Brazilië wordt op 12 oktober de dag van het kind gevierd. Dit valt samen met de feestdag van de nationale 
beschermheilige van Brazilië en is voor iedereen een vrije dag. Omdat het op 15 oktober de dag van de leraar is, 
wordt in de week waarin deze dagen vallen, door de meeste scholen een vakantieweek ingesteld
Deze  vakantieweek  heet  ook  wel  de  ‘semana  de  saco 
cheio’ oftewel de ‘week dat we het beu zijn’ en heet zo 
omdat  het  de  laatste  vrije  dagen  zijn  voordat  de 
examenperiode van start gaat en het schooljaar ten einde 
loopt.  Je  zou  het  ook  de  voorjaarsvakantie  kunnen 
noemen. Voorafgaand aan deze vakantie worden er door 
de  (basis-  en  kleuter)scholen  allerlei  leuke  activiteiten 
georganiseerd,  wat  ze  ook wel  de  ‘week van het  kind’ 
noemen en soms hebben ze het zelfs over de ‘maand van 

het kind’. Ook bij ons project in São 
João  del  Rei  hebben  we 
verschillende  leuke  activiteiten  en 
uitstapjes georganiseerd.  
Op  9  oktober  zijn  alle  leerlingen 
naar  de  bioscoop  geweest.  De 
ochtendgroep  naar  Pets  2  en  de 

middaggroep naar de Lion King. Zowel jong 
als  oud  heeft  zich  prima  vermaakt,  zeker 
omdat een uitstapje naar de bioscoop iets is 
wat ze niet vaak meemaken.
Er  zijn  weinig  dingen  die  meer  tot  de 
verbeelding  van  kinderen  spreken  dan  een 
ijsfabriek. Op zaterdag 12 oktober gingen we 
met  een  grote  groep  kinderen  en  jongeren 
naar  het  openingsfeest  van  een  grote 

ijsfabriek die flink heeft uitgebreid. Het 
was een zeer  geslaagde dag,  waarbij 
iedereen naar hartelust kon spelen en 
zoveel  ijs,  popcorn  en  suikerspin 
mocht  eten  als  hij  wilde.  Een 
onvergetelijke dag! 
In de vakantie konden we de ochtend 
en middag groep samenvoegen en zijn 
we op 14 oktober gezamenlijk de berg 
opgeklommen.  Vrijwel  iedere 
vakantieperiode  doen  we  dit  en  het 
vormt  altijd  weer  een  hoogtepunt. 
Deze keer was het enorm warm en mochten de kinderen 
lekker spelen in het beekje voor de nodige verkoeling. 
Op  16  oktober  hadden  we  de 
speeltoestellen naar de stichting zelf 

gehaald  voor  weer  een  dag  vol 
spelletjes en lekkernijen. 
Nu werken we met z’n allen toe 
om het jaar op een mooie manier 
af te sluiten. Dat betekent voor de 
meesten  nog  even  hard  werken 
om de laatste toetsen goed te maken zodat ze overgaan 
om  daarna  te  genieten  van  een  welverdiende 
zomervakantie…
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Van 2011 t/m 2015 woonden Attie en ik met twee van 
onze kids in de Verenigde Staten (voor mijn werk). Daar 
leerden we Thanksgiving vieren op de traditionele 
Amerikaanse manier. Niet alleen met het eten van Kalkoen 
maar ook met het bijeenkomen van het gezin (via Skype 
met de kids in Nederland) om in gebed onze dankbaarheid 
voor elkaar uit te spreken. Het huis is dan nog “kaal” (nog 
geen kerstversiering) en de focus is op elkaar. Pas na het 
Thanksgiving weekend worden in de VS de huizen 
uitbundig voorzien van Kerstverlichting. Maar daags na de 
Thanksgiving donderdag begint in de VS ook de “Shopping 
spree”. Al vanaf middernacht gaan de winkels open om met 
fikse kortingen de klanten te trekken om hun Kerst 
inkopen te doen. Het staat er dan bij vele winkels “zwart 
van de mensen”. Oftewel Black Friday is begonnen. In dat 
weekend gaan de grootste en duurste artikelen de 
toonbank over. De Internet-winkels hebben sinds 2005 
een extra dag aan het weekend vastgeplakt waarin zij hun 
artikelen met grote kortingen verkopen. Initieel deed men 
dat op de maandag vanaf hun werk waar ze veel sneller 
internet hadden dan thuis. Vandaar de naam: Cyber 
Monday. 

Zowel de gewone winkels als de internet-winkels prijzen 
hun aanbiedingen al weken van tevoren aan. De 13e 
maand, eindejaarsuitkering of Kerstbonus is na het 
weekend veelal verdampt. 
In 2012 is er een Giving Tuesday beweging gestart om ook 
de minder bedeelden in de periode tussen Thanksgiving en 
Kerst te gedenken. De mensen die vanuit zichzelf geen 
geld hebben om een (rijk gevulde) maaltijd te bereiden op 
Thanksgiving of cadeaus te kopen voor de kinderen met 
Kerst. Dit doet de beweging door op de dinsdag na het 
voornoemde Black Friday – Cyber Monday kooplust, de 
aandacht te vestigen op de vele liefdadigheidsorganisaties 
(die de minder bedeelden proberen het leven te 
veraangenamen). Daartoe behoort onze stichting Nieuwe 
Generatie Brasil. De kansarme kinderen in Brazilië 
verdienen aandacht in deze (Thanks)Giving periode waarin 
we dankbaar zijn dat wij het (in Nederland) goed hebben. 
Ik dank U, o God, voor alle goede gaven van afgelopen jaar. 
En bid de kinderen en de medewerkers in de vakschool uw 
zegen toe.
Willem Veldhoven 

Aan het begin van het geefseizoen, dat begint met 
Sinterklaas. Wat een goed moment is om iets goeds te doen 
voor een ander die het echt nodig heeft. Als tegenwicht 
tegen dagen van krijgen en kopen, een dag van geven en 
goed doen. Ieder land maakt op zijn eigen manier promotie 
om meer goed te doen rond Giving Tuesday. Individuen, 
goede doelen, bedrijven en andere organisaties kunnen dan 
met vrijwilligerswerk, het inzamelen van goederen en 
fondsenwervende acties meedoen. Giving Tuesday is 
daarmee een dag waarin iedereen kan laten zien dat hij/zij 
iets goed doet, vooral ook als stimulerend voorbeeld voor 
anderen. Giving Tuesday is een prachtige gelegenheid om 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil te profileren en meer 

bekendheid en betrokkenheid te creëren. Giving Tuesday 
biedt ook mooie kansen om meer donateurs aan te trekken 
voor ons programma ‘Fund-a-Kid’.   
We zullen de komende periode berichten plaatsen op onze 
Instagram en Facebook pagina, YouTube-kanaal en onze 
website. En ook op LinkedIn en Twitter via de account van 
Samuel. Je kunt ons ‘liken’ en de berichten via je eigen 
sociale media-account (door)plaatsen. Maak daarbij 
gebruik van de hashtags: #GivingTuesdayNL 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.

#GivingTuesdayNL
Dit jaar wordt de eerste editie in Nederland gehouden via de hashtag 
#GivingTuesdayNL. Geef en doe goed is de slogan van de #GivingTuesdayNL-
beweging in Nederland. #GivingTuesdayNL wordt gehouden op 3 december 2019. Stichting  
Nieuwe Generatie Brasil steunt graag nieuwe initiatieven ……

zaterdag 2 november 2019 

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Van Thanksgiving (Thursday) naar Giving (Tuesday)

High Tea in Rotterdam: Filadelfia Gemeente
Op zaterdag 2 november we de high tea in de Filadelfia Gemeente te Rotterdam gehouden 
worden. Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun deelname en inzet en dan met name 
Ella de Berg en Raquel van de Raa. De high tea was een groot succes en er is ruim 600 
euro opgehaald! 
Daarnaast heeft de vrouwengroep van de Filadelfia Gemeente ook nog andere activiteiten 
voor stichting Nieuwe Generatie Brasil georganiseerd en daarmee een bedrag van €500,00 
opgehaald. Vanaf deze plaats willen we jullie heel hartelijk bedanken voor jullie 
fantastische ondersteuning!
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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

Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs, dan kunt u zich afmelden via email naar secretaris@ng-brasil.com

SEPA Machtigingsformulier

High Tea in de Citadel te Zeist
Op zaterdag 16 November organiseerde Stichting Nieuwe Generatie Brasil een High Tea in de 
Citadel in Zeist. Naast heerlijke (Braziliaanse) hapjes en drankjes, was er ook live contact met 
Samuel van de Raa vanuit Brazilië. We willen Raquel van de Raa bedanken voor het verzorgen van 
de High Tea en natuurlijk iedereen die is gekomen. Er is een mooi bedrag van 350 euro opgehaald.
Wil je ook graag een activiteit organiseren voor Stichting Nieuwe Generatie Brasil? Neem dan 
contact met ons op!

zaterdag 2 november 2019 

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Iemand daadwerkelijk op weg helpen? Echt 
investeren in een betere toekomst? Wordt dan 
sponsor van een nieuwe generatie en doe mee 
met het fund-a-kid programma

Stichting Nieuwe Generatie Brasil investeert in de toekomst 
van een nieuwe generatie kinderen in Brazilië door hen te 
ondersteunen tijdens het opgroeien tot volwassenen, die 
zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. Dit doen we door vak(gericht) onderwijs gericht 
op werk/banen waar behoefte aan is. Naast 
scholing bieden wij de kinderen spel- & 
sportfaciliteiten zodat zij hun sociale 
vaardigheden kunnen ontwikkelen. In 
de naastgelegen moestuin en keuken 
leren de kinderen over zorg en 
verantwoordelijkheid nemen en 
gezond eten.

Voor 30 euro per maand kan een 
kind deelnemen aan het programma 
van het ontwikkelingscentrum. 
Daarmee investeert u 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 tevens 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.

Voor minder dan 1 euro per dag helpt u niet alleen een 
kind, maar een hele gemeenschap. En door het 
persoonlijk contact met uw sponsorkind, 
dat wij voor u zullen faciliteren, ontdekt 
u hoe waardevol uw steun is!

Fund-a-Kid

mailto:secretaris@ng-brasil.com
mailto:secretaris@ng-brasil.com
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