Hallo allemaal,
Er is veel gebeurd sinds onze vorige
nieuwsbrief. Degenen die ons ook op
internet volgen hebben kunnen lezen dat
Samuel, samen met Arja en Bert,
bijzondere dingen heeft meegemaakt in
Brazilië. We zijn heel dankbaar voor de hartelijke ontvangst die we
daar in São João del Rei hebben gekregen. Zowel van de lokale
bevolking, maar zeker ook van de gemeente (burgemeester en
wethouders). De burgemeester van São João del Rei en een
wethouder willen ons heel graag helpen om zo snel mogelijk een
kindertehuis te realiseren. Naast hulp bij de juridische en
bureaucratische zaken, zijn ze aan het kijken of ze een terrein
kunnen doneren, waarop wij kunnen bouwen. De gemeente gaat
zelf een crèche bouwen en beheren op datzelfde terrein, waardoor
wij ons kunnen richten op de wat oudere kinderen. Daarnaast
kunnen ze ook helpen met docenten voor praktijkonderwijs. Dit
biedt natuurlijk volop mogelijkheden en zorgt dat alles in een
stroomversnelling terecht komt! Via de blogs op de site kunt u het
uitgebreide verslag van de reis naar Brazilië nalezen.
Om het werk nu echt concreet te maken hebben we uw (periodieke)
steun hard nodig. Dit kan financieel zijn, maar ook met uw tijd of
spullen die u niet meer gebruikt. Zie de oproepen in deze
nieuwsbrief of kijk op onze website.
Samuel en Laura van de Raa

Even voorstellen: Henk Wassink
We gaan een aantal jaren terug in de tijd. Het is
1980, de zon schijnt en we rijden op een
plattelandsweggetje ergens in de Achterhoek.
We komen langs een boerderij. Wat zien we daar
voor een wit koppie achter een bal aan rennen
in de appelboomgaard? De jongen heeft het zo
te zien prima naar zijn zin en stopt even met rennen. Hij klimt
handig in een boom en plukt een heerlijke appel. Op een stevige
tak eet hij z’n appeltje met veel smaak op. Met een flinke sprong
komt hij weer op het gras terecht en vervolgt zijn voetbalspel.
Een gelukkige en onbezorgde jeugd, voor de één vanzelfsprekend
voor de ander iets wat heel ver weg is. Door mijn inzet voor de
stichting Nieuwe Generatie Brasil wil ik bijdragen aan een
onbezorgde jeugd voor heel veel Braziliaanse kinderen. Want zeg
nou zelf, dat is toch iets dat we iedereen gunnen.
34 jaar later woont de boerenzoon in Zeist, met Linda en hun 3
kinderen. In 2001 leer ik als ICT collega bij Stad Rotterdam
Verzekeringen Samuel van de Raa kennen. Hieruit groeit een mooi
contact wat uiteindelijk uitgroeit in een vriendschappelijke band
tussen ons beider gezinnen.
Henk Wassink, Secretaris

Oproep
Hebt u kleding en/of speelgoed
die u niet meer gebruikt? Wij
zijn bezig met het verzamelen
van deze spullen om in een
container naar Brazilië te
sturen. Neem contact op met
Samuel (06-54317427) of kijk
op onze website voor meer info.

Sammy’s Kitchen
Vorige keer hebben we u verteld
over de steun van Restaria
Pannenschuur. Nu kunnen we
meedelen dat ook Sammy’s
Kitchen ons steunt. Ze hebben
een spaarpot en folders op de
toonbank geplaatst en ze stellen
ruimte beschikbaar om kleding
en speelgoed te verzamelen.
Sammy’s Kitchen, van Mo en
Niermel Ramkhelawan, maakt
heerlijke Surinaamse gerechten
voor u klaar. We zijn blij en
trots dat ook deze mensen de
kinderen in Brazilië een warm
hart toedragen.

Op bezoek bij de gemeente Sliedrecht
Op een dag zei Samuel tegen mij:
“Mam, ik heb geweldig nieuws. Kent u
Martin Korevaar nog? Hij heeft een
mail naar het bestuur van zijn kerk
gestuurd en vroeg of de collecte van
de Avondmaal dienst voor onze
stichting mocht zijn, en ze zeiden ja!
Prijs de Heer!”
Op het moment van de dienst zou
Samuel in Brazilië zijn, maar ik wilde graag in zijn plaats gaan. Het
was een geweldige dienst, heel gastvrij, blij en het voelde heel erg
vertrouwd. Aan het einde kondigde de dominee de collecte aan, en
vertelde voor wie het zou zijn, en ondertussen draaide een filmpje
over de Stichting op de beamer. Tijdens de koffie na de dienst had
ik veel aanspraak van gemeenteleden die informatie wilden krijgen.
Geweldig! 5 diaken kwamen zeggen dat ze versteld waren over het
hoge bedrag dat in de ochtenddienst opgehaald werd. En ze zouden
het opnieuw doen in de avonddienst.
Daarnaast spraken velen met lof over het feit dat Martin dit wilde
doen en dat ze trots op hem waren. Behalve hij en zijn gezin, kende
niemand Stichting Nieuwe Generatie Brasil, en mij ook niet, en
toch werd ik zó goed ontvangen en werd er zó gul gegeven. God is
goed!
Wij, de stichting, Samuel en zijn gezin en ik, zijn ontzettend blij
met wat Martin Korevaar, samen met gezin, en de Gereformeerde
Kerk Sliedrecht, voor ons hebben gedaan. Hartelijk dank, God
zegen een ieder die een donatie heeft gegeven!
Hopelijk heeft dit u zo geïnspireerd dat u ook dit in uw kerk wilt
vragen, of doen. Stichting Nieuwe Generatie Brasil wil heel graag
een verschil maken in kinderlevens, maar kan niet zonder uw hulp.
Helpt u mee? Alvast bedankt.
Hartelijk groeten, Raquel van de Raa

Vacatures: vrijwilligers gezocht
Het gaat goed met onze stichting en dat betekent ook dat er
steeds meer werk te doen is. Daarom willen we een beroep op u
doen. Op dit moment hebben wij dringend behoefte aan een
aantal vrijwilligers die ons bij het vele werk willen helpen. Wij
hebben de volgende vacatures:
- Vrijwilligers die activiteiten willen organiseren
- Vrijwilligers die spullen willen inzamelen en klaarmaken
voor verzending met de container naar Brazilië.
- Website bouwer: we zoeken iemand die ons kan helpen de
website verder uit te bouwen en te beheren.
- Vertaler Nederlands - Engels: de website wordt vanuit veel
landen bezocht. Het moment is aangebroken om ook een
Engelse versie aan te bieden. We zijn op zoek naar iemand
die de Nederlandse teksten kan vertalen naar het Engels.
Voor alle vacatures geldt dat uw inzet geheel op vrijwillige basis
is, er staat geen kostenvergoeding tegenover. Draagt u ons een
warm hart toe en wilt u ons helpen? Neem dan contact op met
Samuel van de Raa, 06 – 54317427.
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www.ng-brasil.nl
Hier kunt u wekelijks een
nieuwe blog lezen en blijft u op
de hoogte van de laatste
updates

Papier of digitaal?
U kunt onze nieuwsbrief per
post of per e-mail ontvangen.
Geef uw voorkeur door via onze
website of mail naar
secretaris@ng-brasil.nl

Wist u dat:
 Wij ieder kwartaal
verantwoorden wat we
gedaan hebben en hoe het
met onze financiën gaat?
Kijk voor meer informatie op
onze website.
 Het oprichten van de
stichting in Brazilië al
vergevorderd is?
 Wij sinds 14 augustus 1 jaar
bestaan? Het is ongelooflijk
hoeveel we hebben kunnen
bereiken in het afgelopen
jaar. We zijn alle mensen die
geholpen hebben erg dankbaar. De stichting gaat nu
een nieuwe fase in en we zijn
benieuwd naar wat er komen
zal.

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

