
 
 

 
 

 

 

 
 

Lieve mensen, 
 

Het is zover! Onze eerste nieuwsbrief is een 
feit. We zijn ontzettend trots op het feit dat 
de stichting nu officieel is opgericht en onze 
plannen voor Brazilië nu in een 
stroomversnelling terecht zijn gekomen. Ze 
zeggen wel eens dat geduld een schone zaak 
is. Nou, dat hebben we wel gemerkt! We zijn 
nu 13 jaar samen en vanaf het begin was al 
duidelijk dat we dit ‘ooit’ wilden gaan doen. 
Dat ‘ooit’ is nu heel concreet en tastbaar 
geworden. 
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over 

onze plannen in Brazilië en de lopende activiteiten in Nederland. 
Om te beginnen willen we in de eerste plaats God danken voor de 
vele bevestigingen en bemoedigingen die we de afgelopen tijd 
ervaren hebben. Daarnaast willen we ook alle mensen die ons in 
de afgelopen jaren hebben bijgestaan om onze droom werkelijkheid 
te laten worden hartelijk danken. Jullie zijn goud waard! 
 
Er staat de komende tijd veel te gebeuren. Mocht u na het lezen 
van deze nieuwsbrief nog vragen hebben of ons willen helpen, dan 
staan we u graag te woord. We vinden het zelfs leuk.  

 
Hartelijke groeten en hopelijk tot op het openingsfeest! 
Samuel en Laura van de Raa 
 

Dance for kids in Brasil 

Op 12 april 2014 organiseert Meriellen van de Raa een Zumba 
Marathon. Meriellen is de zus van Samuel en wil graag op haar 
eigen manier bijdragen aan de fundraising voor de stichting, geheel 
vanuit haar eigen plezier en talent.  

 
Datum:      zaterdag 12 april 
Tijd:           13.30 – 17.00 
Locatie:      Dorpshuis Siemburg 
                  Graaf Engelbrechtstraat 14 
                  4756AR Kruisland 
 

Tijdens de pauzes wordt er informatie gegeven 
over de stichting, daarbij zal er ook een loterij 

plaatsvinden. Aan einde van de dag zullen er plateautjes verkocht 
worden met Braziliaanse gerechten! Voor een kleine bijdrage kun 
je er zoveel meenemen als je wilt! De opbrengsten komen uiteraard 
ten gunste van de stichting en levert hiermee een bijdrage aan het 
eerste project in Brazilië: de aankoop van de grond. 
 

 

Schrijf je nu in via info@ng-brasil.nl of via onze website 

 

 

Geplande 

evenementen 

12-4-2014 

Zumba Marathon 

25-4-2014 

Nieuwsbrief April 

17-5-2014 

Openingsfeest 

 

Onze missie 

“Ieder kind verdient een 
eerlijke kans.” 

 
Deze overtuiging brengen we in 
de praktijk door kinderen / 
jongeren een plek te geven waar 
ze zich veilig en geliefd voelen, 
waar ze kunnen spelen en zich 
kunnen ontwikkelen. Een plek 
waar ze kunnen groeien. Hierbij 
worden wij gedreven door de 
liefde van Jezus.  
 
We willen een nieuwe generatie 
Brazilianen de kans bieden zich 
te ontwikkelen en 

 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 om iets terug te 
geven voor de volgende 
generatie 
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Openingsfeest 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is op 14 augustus 2013 van start 

gegaan. Het jaar 2013 hebben we vooral gebruikt voor het opzetten 

van de stichting. Nu de stichting up&running is, wordt het tijd om dit 

te vieren. Daarom hebben we besloten om een groot openingsfeest te 

organiseren om de stichting “officieel” te openen. Het wordt een feest 

met verschillende activiteiten, zoals zangers, muziek, sprekers. Het 

zou geweldig zijn als u ook hierbij aanwezig bent. 

Zie de bijlage voor meer informatie 

Grondaankoop in Brazilië 

Om onze doelstelling te bewerkstelligen willen we in juni 2014 een 

stuk grond kopen waar we een tehuis op kunnen bouwen. Dit terrein 

moet groot genoeg zijn om alle doelstellingen die we hebben met de 

verschillende doelgroepen te bereiken. U zult begrijpen dat het veel 

geld kost om dit te realiseren. Daarom vragen we om uw steun om dit 

project te verwezenlijken. 

Jannie van de Raa 

 

Ik ben de oma van Samuel. In 1960 zijn mijn 
man, Klaas van de Raa, en ik als zendelingen 
naar Brazilië uitgezonden om daar voor de 
Heer te gaan werken. We zijn gestart in de 
staat São Paulo, waar een kerk en een 
internaat door ons werden gerund en waar 
vele mensen tot geloof kwamen. Ook in 
andere staten zoals in Rio de Janeiro, Ocara,  

Amazonas en Minas Gerais zijn we actief geweest met kerken en 
kinderopvang te stichten. Door dit zijn veel kinderen (en families) gered 
van de armoede en hebben ze een kans gekregen om een andere 
toekomst te krijgen. 
Ik kan me herinneren dat toen Samuel nog een kleine jongen was, hij 
in een kerkdienst ook al de stem van zijn hart wilde volgen om 
dienstbaar te zijn voor de Heer. Hij heeft altijd een verlangen gehad om 
kinderen in Brazilië te helpen. Ik ben blij dat hij, net als wij, het 
verlangen heeft om dit werk in Brazilië te gaan doen en ik wil u vragen 
om hem hierin te ondersteunen. 
 

 

Volgende keer: 

 Verslag Zumba Marathon 

 Laatste update openingsfeest  

 Onze plannen in Brazilië 

 Kennismaking met één van 
de bestuursleden 
 

Nieuwsgierig? 

U kunt ons volgen via:  

www.ng-brasil.nl 

Hier kunt u wekelijks een 

nieuwe blog lezen en blijft u op 

de hoogte van de laatste 

updates 

Arja Hilberdink 

Mijn naam is Arja Hilberdink.  

Ik zit in het bestuur als 

penningmeester. Begin maart 

ben ik gestopt bij a.s.r., waar ik 

19 jaar met veel plezier gewerkt 

heb.  Als afscheidscadeautje 

heb ik aan collega’s gevraagd 

om een donatie te doen aan de 

stichting. Dit heeft een donatie 

opgeleverd van bijna EUR 500. 

Mooi om te zien dat de stichting 

bij veel (oud-)collega’s van a.s.r. 

leeft! En we zijn weer een stapje 

in de goede richting voor de 

aankoop van de grond. 

 

Stelt u het niet op prijs dat u deze nieuwsbrief ontvangt? Afmelden kan door een email te sturen naar secretaris@ng-brasil.nl  

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,  

ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.  

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,  

ik was naakt en jullie kleedden mij.  

Ik was ziek en jullie bezochten mij,  

ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”  

Mattheüs 25:35-36 
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