
 

 

  

 

 

“Ieder kind verdient een eerlijke kans” 
  

“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 

 

 

Op zaterdag 17 mei vindt van 13.00 – 17.00 uur in de omgeving van Utrecht het openings-
feest van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil plaats.  
De ontvangst is vanaf 12.15 uur. Met het openingsfeest wil de stichting bekendheid geven 
aan haar doel, voor nu en in de toekomst. 
 

Wij sturen u dit bericht omdat u (in het verleden) te kennen heeft gegeven belangstelling  
te hebben voor het initiatief van onze stichting. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor 
dit openingsfeest. Binnenkort ontvangt u de definitieve uitnodiging met de locatie van het 
evenement en de invulling van het programma.  
We kunnen u alvast vertellen dat het een gevarieerd programma zal zijn met muziek, 
sprekers en zangers. Ook zorgen we voor een leuk kinderprogramma. 
 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is geboren 
vanuit de wens om kansarme kinderen in Brazilië 
een betere toekomst te bieden.  
Hiervoor willen we kinderen en jongeren een veilige 
plek bieden waar ze zich geliefd voelen en waar ze 
zich kunnen ontwikkelen. 
 
De oprichters van de stichting zijn Laura en 
Samuel van de Raa. Al op jonge leeftijd had 
Samuel, geboren en getogen in Brazilië, het 
verlangen om iets te doen aan de omstandigheden 
van Braziliaanse kinderen. Dit is niet uit de lucht 
komen vallen want zijn grootouders, Klaas en 

Jannie van de Raa hebben een groot sociaal werk opgericht in Brazilië. 

U kunt zich nu al inschrijven voor het openingsfeest via onze website www.ng-brasil.nl. 
Naast Facebook, Twitter en LinkedIn kunt u op de website de voorbereidingen volgen. 

 
We zien er naar uit u te mogen begroeten op ons openingsfeest! 
 

Bestuur Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
Samuel van de Raa 
Arja Hilberdink 
Hans Tims 
Henk Wassink 

http://www.ng-brasil.nl/

