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Het eerste boekjaar van onze stichting 
loopt bijna ten einde. Voor u ligt de 
laatste nieuwsbrief van dit bijzondere 
jaar. Op het moment dat we dit schrijven, 
zijn we nog steeds in verwachting van ons 
vierde kind. Wanneer u dit leest, zal de 
kleine waarschijnlijk net geboren zijn. 

Vorige keer schreven we over de reis die Samuel in november naar 
Brazilië zou maken. We kunnen u vertellen dat dat zeer succesvol 
is verlopen. De stichting is in Brazilië volledig opgericht met een 
enthousiast en sterk team. Daarnaast hebben we van de lokale 
overheid een groot terrein gedoneerd gekregen. We zijn God 
dankbaar voor de vele wonderen die we meemaken. Kijk op onze 
site als u meer wilt lezen over deze ontwikkelingen.  
We willen alle mensen die ons vanaf het begin al helpen heel 
hartelijk bedanken voor hun grote inzet. Daarnaast zijn we blij dat 
het team steeds verder mag groeien.  
Begin volgend jaar willen we een start maken met bouwen op het 
terrein in São João del Rei en een container met kleding en 
speelgoed versturen. Het worden dus spannende tijden. 
We wensen u een gezegende kerst toe en een geweldig 2015! 

Laura en Samuel van de Raa 

Arja Hilberdink: persoonlijke top 3  

Het jaar 2014 is omgevlogen. Een jaar waar 
in veel gebeurd is binnen onze stichting. 
Deze keer wil ik graag mijn persoonlijke top 
3 met jullie delen. 
Op de eerste plaats ons bezoek in juni aan 
Brazilië. Een fijne vakantie met heel veel 
mooie herinneringen: de natuur, de WK 
voetbal, de Copacabana, noem maar op. 

Maar ook São João del Rei, straatkinderen, kennismaken met 
familie en vrienden van Samuel en met de Braziliaanse 
bestuursleden en last but not least het gesprek met de 
burgemeester Helvécio Reis. Allemaal onuitwisbare herinneringen. 
Een volgende in de top 3 is het feit dat we alle drie de doelen van 
de stichting hebben kunnen realiseren: naamsbekendheid in 
Nederland, de Braziliaanse stichting Nova Geração Brasil opgericht 
en voldoende euro’s om te starten. Het geld was bedoeld om de 
grond aan te kopen. We hadden nog niet voldoende euro’s maar de 
gemeente São João del Rei is ons te hulp geschoten en heeft de 
grond gedoneerd! Hoe mooi kan het zijn? 
En als laatste hebben we (Bert en ik) de eerste tien lessen 
Braziliaans Portugees gevolgd. We spreken nu een heel klein beetje 
Braziliaans. Dat is heel fijn want dan kunnen we de volgende keer 
dat we naar Brazilië gaan ook met de lokale bevolking praten. 
Ik ben trots en blij om deel uit te maken van het Bestuur van 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil en ga er voor dat ook 2015 weer 
een succesvol jaar zal worden. 

 

 

 

 

 

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: 

13 / 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. 

Vrijwilligers 

Mocht u zich na het lezen van 

deze nieuwsbrief ook willen 

aanmelden als vrijwilliger neemt 

u dan aub contact op via het 

telefoonnummer of het email 

adres wat in deze nieuwsbrief 

staat vermeld, via het 

contactformulier op de website 

of reageert u met een bericht op 

Facebook of Twitter. 

Kleding en speelgoed 
Wij willen iedereen bedanken 

die kleding en/of speelgoed 

heeft gedoneerd! Inmiddels 

hebben we al aardig wat dozen 

gevuld. Op dit moment kunnen 

we vooral nog buitenspeelgoed 

en educatief speelgoed 

gebruiken om met de container 

naar Brazilië te sturen. Neem 

contact op met Samuel (06-

54317427) of kijk op onze 

website voor meer info. 



 
 
 

Verslag: Sportevenement in Brasschaat 
door Meriellen van de Raa e Souza  

Na maanden lang voorbereiden, was 
zondag 16 november zover. Het 
benefiet sportevenement in 
Brasschaat ging om 15 uur van 
start. Het evenement werd 
georganiseerd door OGOS in 
samenwerking met de turnclub Gym 

- Harop uit Brasschaat. Mede door grote betrokkenheid van een 
aantal mensen in de regio Brasschaat, kan ik niks anders zeggen 
dan dat we een ZEER succesvolle middag hebben georganiseerd. 
We kunnen spreken van een zeer gezegende en geslaagde middag 
met een ENORME opkomst. Ook op de dag zelf was de 
betrokkenheid met de stichting hoog. Zo zijn er mensen geweest 
die op de dag zelf nog kleding en/of extra geld hebben gedoneerd.  
We hebben veel mensen kunnen bereiken op deze dag en mijn hoop 
is dat we jullie hebben weten te overtuigen van dit fantastische 
stichting. Zo ja, dan vraag ik u nogmaals via deze weg deze 
stichting te steunen. Het bedrag dat u wil doneren, bepaalt u 
helemaal zelf.  
Ik wil alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren bedanken voor 
alle bijdrage op de dag zelf. We hebben daardoor maar liefst 
€1073,60 kunnen ophalen. Een GEWELDIG bedrag! Ik hoop u 
volgend jaar weer te ontmoeten op de tweede editie van dit 
sportevenement.  

 

Nieuwe vrijwilligers voorstellen 
Wij zijn Mariëlle en Bas en wonen samen met 
onze dochter in Breda. Mariëlle werkt als 
actuaris bij een verzekeraar en Bas als 
business consultant bij een telecom-ICT 
bedrijf. We kennen Samuel en Laura 
inmiddels ruim 10 jaar, Samuel en Mariëlle 
zijn oud-collega's van ASR. In 2009 hebben 
we samen met hen Brazilië bezocht en met 

eigen ogen gezien hoeveel hulp er nodig is in de arme wijken van 
de steden en de arme delen van het land. Wij zijn trots op Samuel 
omdat hij met zijn gezin naar Brazilië zal reizen om in de 
voetsporen van zijn opa te treden, hoewel hij dat ongetwijfeld op 
zijn eigen manier zal doen. En we zijn trots op Laura omdat zij hem 
door dik en dun steunt en samen met hem de droom waar wil 
maken om kinderen in Brazilië een kans te geven op een betere 
toekomst. 
Mariëlle zal helpen om de nieuwsbrief vorm te geven en met Raquel 
en andere vrijwilligers de ontvangen kleding, speelgoed en bad- en 
beddengoed uit te zoeken en te sorteren. Bas zal ervoor zorgen dat 
de website met regelmaat wordt voorzien van nieuws en actuele 
informatie over de voortgang van de activiteiten van de  
stichting, hier in Nederland en in Brazilië. Zo houden Samuel en 
Laura meer tijd over om zich bezig te houden met het opzetten van 
de bouwplannen in Brazilië, het werven van sponsoren in Brazilië 
en Nederland en het zorgen dat er straks voorzieningen zijn om 
daadwerkelijk hulp te kunnen gaan verlenen. Daarnaast zullen zij 
in de komende weken druk zat zijn als hun vierde kindje wordt 
geboren. Wij hebben er veel zin! 

 

 
 

 

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 

 

 

Sponsorloop Zeist 
door Henk Wassink 

Aan de vooravond van de 

sponsorloop was er een 

gemengd gevoel bij de organi-

satie.  Aan de ene kant waren 

de omstandigheden prima: 

mooie locatie ‘De Boswerf’ in 

Zeist, mooie weersvoorspelling 

(11 graden en zonnig). Dus voor 

november ideaal hardloop weer. 

Echter, er waren maar een paar 

aanmeldingen binnengekomen. 

Uiteindelijk pakte het op de dag 

zelf toch heel goed uit. Er waren 

bijna 15 deelnemers, maar het 

enthousiasme van de hard-

lopers en toeschouwers was erg 

leuk om te zien. Achteraf was 

het een hele geslaagde dag die 

al ruim 2500 euro heeft opge-

bracht, terwijl er nog wat 

donaties binnen moeten komen. 

Afsluitend wil ik namens de 

organisatie graag alle deel-

nemers bedanken en iedereen 

die heeft meegeholpen om dit 

evenement mogelijk te maken. 

gelegenheid gebruik maken om de 

‘De Boswerf’ te bedanken voor de 

mooie korting die we gekregen 

hebben op de verhuur van de 

accommodatie. En natuurlijk 

iedereen die heeft meegelopen en 

gedoneerd. Zonder jullie inbreng 

was het niet gelukt. 
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