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Hallo allemaal, 
 

Dit is alweer onze vijfde nieuwsbrief! Ook 
deze keer hebben we u weer genoeg te 
vertellen. Zo zit Samuel op het moment dat 
u dit leest misschien al wel in het vliegtuig 
naar Brazilië om daar de stichting officieel 

op te richten. Hieronder en op onze website leest u meer over deze 
reis. Wanneer hij weer terug is, breekt voor ons persoonlijk weer 
een bijzondere tijd aan: Ons vierde kind is in aantocht. Eind 
november of begin december verwachten wij de geboorte van dit 
nieuwe wonder. We zijn ontzettend dankbaar dat deze 
zwangerschap zeer voorspoedig is verlopen en dat Laura deze keer 
vrijwel geen gezondheidsklachten heeft ervaren. Ook onze kinderen 
kijken uit naar de komst van hun nieuwe broertje of zusje. Het is 
al zeker dat hij/zij twee extra moedertjes en een hele lieve grote 
broer zal krijgen. 
Naast Samuel’s reis naar Brazilië staan er de komende periode ook 
twee evenementen op de planning om geld in te zamelen voor de 
stichting: Een sponsorloop in Zeist en een sportevenement met 
Zumba-marathon in Brasschaat (België). Op de achterkant van 
deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over. Wij willen u 
van harte uitnodigen om ook mee te doen. Heeft u zelf een leuk 
idee om in actie te komen voor de stichting: Laat het ons weten! 
Rest ons nog jullie vragen om naar de oproep hiernaast te kijken. 
Er zijn velen die deze nieuwsbrief lezen en als velen ons helpen dan 
gaan we heel ver komen. We hebben de ambitie om voor het eind 
van het jaar 100 vaste donateurs te vinden. Bent u daar één van? 
Laura en Samuel van de Raa 

Voortgang in Brazilië 
Op 2 november maakt Samuel opnieuw een 
reis naar Brazilië. Deze keer om de stichting 
officieel op te richten. Tijdens het vorige 
bezoek, in juni, bleek dat de overheid in São 
João del Rei veel investeert in sociale 
woningbouw. Dit heeft tot gevolg dat er een 

grote noodzaak is ontstaan om iets te organiseren voor de kinderen 
in die buurt. Wij zijn destijds dan ook heel hartelijk ontvangen en 
de burgemeester en een wethouder willen ons heel graag helpen 
om zo snel mogelijk een kindertehuis te realiseren. 

Afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten en zijn de 
gesprekken met de gemeente voortgezet. Concreet betekent dit dat 
we in gesprek zijn om een terrein gedoneerd te krijgen. Mogelijk 
geeft dat ons een aantal verplichtingen, maar die zullen het meer 
dan waard zijn. 

Een belangrijke voorwaarde is echter dat de gemeente van ons 
verwacht dat we binnen een jaar starten met het bouwen van het 
tehuis. Hiervoor hebben we uw (periodieke) steun hard nodig! 

 

 

 

 

 

Oproep 
Helpt u mee om ons werk in 

Brazilië verder vorm te geven? 

Om de activiteiten in Brazilië uit 

te voeren hebben we vaste 

donateurs nodig. We hebben de 

ambitie om eind van het jaar 

100 vaste donateurs te hebben. 

Aantal vaste donateurs: 

10 / 100 

U kunt ook helpen door mee te 

doen aan een van onze 

activiteiten of door er zelf een te 

organiseren. Kijk voor meer 

informatie op onze website. 

Quint Wellington Redwood 

Quint, Samuel’s werkgever, 

vindt het belangrijk om ook 

maatschappelijk betrokken te 

zijn. Ieder kwartaal kiezen ze 

daarom een goed doel uit waar 

een medewerker zeer nauw bij 

betrokken is. Dit kwartaal is dat 

onze stichting. Al het geld dat 

Quint-medewerkers wereldwijd 

aan ons doneren, zal Quint 

verdubbelen met een maximum 

van €2000,-. We zijn blij dat we 

weer een bedrijf hebben 

gevonden dat ons wil helpen 

ons werk in Brazilië verder vorm 

te geven. 



 
 
 

Kom in actie: Sportevenement in Brasschaat  
Na het daverende succes van 
de zumba marathon op 12 april komt 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
met een nog spectaculairder 
programma. Deze keer willen we niet 
alleen de volwassenen als doelgroep, 
maar willen we ook kinderen in 

aanraking brengen met Stichting Nieuwe Generatie Brasil. 
Daarnaast kunnen ze ook kennismaken met verschillende turn-
disciplines. 
Met een aantal partners organiseren we op 16 november van 
15:00 – 17:30 uur in Brasschaat (België) een sportevenement voor 
verschillende doelgroepen. U bent van harte uitgenodigd om samen 
met uw man/vrouw en/of kinderen deel te nemen aan dit 
evenement. We hebben een gevarieerd programma voor u: 

 Kinderen van 3 tot en met 6 jaar kunnen meedoen met kleuter 
turnen en peuterdans, of lekker aan de slag in de speel- en 
knutselhoek. 

 Kinderen van 7 tot en met 14 jaar kunnen meedoen met 
verschillende turnactiviteiten, waaronder:  trampoline springen 
en turnen op de mat. Daarnaast kunnen ze ook meedoen met 
verschillende soorten dans, zoals zumba kids, breakdance, 
hiphop, popping en nog meer. 

 Natuurlijk zal er ook deze keer weer een Zumba marathon 
worden aangeboden, waarbij 4 verschillende instructeurs hun 
best zullen doen om iedereen 2 uur lang te laten lachen, 
zweten, roepen, bewegen, maar vooral enthousiast maken voor 
Zumba.  

 

 

Kom in actie: Sponsorloop in Zeist  
Houdt u van lekker hardlopen in een 
mooie omgeving en wilt u daarmee ook 
nog eens een goed doel ondersteunen? 
Dan is dit uw kans! Op zaterdag 8 
november a.s. organiseert Stichting 
Nieuwe Generatie Brasil een sponsorloop 

in de bosrijke omgeving van Zeist. Rondom bezoekerscentrum 
Boswerf zal een mooi parcours van zo’n 1 km lengte worden 
uitgezet. Aanmelden is heel eenvoudig: Stuur een email naar 
secretaris@ng-brasil.nl en geef aan met hoeveel personen u mee 
wilt doen. Toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom! 
U kunt een sponsorformulier downloaden via onze site om 
sponsors te verzamelen. Of neem contact met ons op en we sturen 
u alle informatie op.  
 

 

Oproep: kleding en speelgoed 
De oproep in de vorige nieuwsbrief om kleding en speelgoed te 
doneren heeft inmiddels al veel gehoor gekregen. Wij willen 
iedereen bedanken die heeft meegeholpen! Inmiddels hebben we 
al aardig wat dozen gevuld, maar we kunnen nog steeds meer 
kleding en speelgoed gebruiken om de container naar Brazilië te 
sturen. Neem contact op met Samuel (06-54317427) of kijk op 
onze website voor meer info. 

 

 

 

 
 

 

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 nog steeds op zoek zijn 
naar vrijwilligers. 

 Raquel (moeder van Samuel) 
ook mee gaat doen aan de 
sponsorloop? Zij is van plan 
om 3 rondjes te lopen. Dit is 
voor haar bijna gelijk aan 
een marathon. 

 Noa en Daví met haar mee 
zullen lopen en ze met zijn 
drieën al heel veel sponsors 
hebben verzameld 

 Wij inmiddels 349  
likes hebben op  
facebook: Bent u 
nummer 350?  

 U Samuel weer op de voet 
kunt volgen in Brazilië via 
de blogs die hij op de 
website zal plaatsen. 

 Laura op 26 november is 
uitgerekend, maar dat ze 
nog nooit op tijd is 
bevallen. Het zal in ieder 
geval voor kerst zijn  
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