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Het eerste boekjaar van onze stichting ligt 
achter ons. 2014 was een bijzonder jaar. 
De stichting had een mooi openingsfeest 
en aan het eind van het jaar was de 
oprichting van de  stichting in Brazilië ook 
een feit. Daarnaast hebben we van de 
lokale overheid in 2014 een groot terrein 

gedoneerd gekregen.  
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015. Ondertussen 
is ons vierde kind, Anna Laura, gezond en wel geboren. 
Met de ontwikkelingen in Brazilië wordt onze droom met de dag 
concreter. Ook de geboorte van Anna heeft dit besef doen 
toenemen: Zij zal waarschijnlijk pas in Brazilië leren praten, naar 
de “peuterspeelzaal” gaan enz. 
Ondertussen groeit het team van Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
steeds meer. In deze nieuwsbrief stellen weer twee nieuwe 
vrijwilligers zich voor. We zijn heel dankbaar voor hun hulp. Voelt 
u zich ook geroepen om ons te helpen? Dan weet u ons te vinden. 

Laura en Samuel van de Raa 

Arja Hilberdink: Jaarverslag 2014  

Het eerste boekjaar van Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil is inmiddels een feit en we 
zijn trots op ons eerste jaarverslag. Het 
verslag geeft inzicht in zowel de behaalde 
financiële, als ook de behaalde niet-
financiële resultaten van de stichting. 
Tevens is er veel achtergrondinformatie over 
de stichting opgenomen in het jaarverslag. 

Zoals drie vragen aan onze voorzitter, Samuel van de Raa. De 
realisatie van onze drie doelstellingen voor 2014 
(naamsbekendheid, verkrijging van een terrein en oprichting van 
de Braziliaanse stichting). De drie pijlers voor de toekomstige 
organisatie in Brazilië (dagopvang en onderwijs, moestuin en 
sport- en speelplaats), maar ook een overzicht van onze organisatie 
in Nederland en de wijze waarop wij inhoud geven aan onze 
communicatie en fondsenwerving. Kortom een totaalbeeld van 
onze stichting is te vinden in het jaarverslag. En als laatste 
natuurlijk ook de financiële paragraaf en de 
accountantsverklaring. In 2014 hebben we EUR 13.959 aan 
donaties ontvangen, hiervan is EUR 698 ten gunste gekomen aan 
de dekking van de algemene kosten en EUR 575 aan juridische 
kosten, die verband houden met het verkrijgen van de grond, 
uitgegeven. Het saldo ad EUR 12.686 is gereserveerd voor de bouw 
van het tehuis, waarbij we zullen starten met het bouwrijp maken 
van het terrein. Nieuwsgierig geworden? Lees dan het volledige 
jaarverslag 2014, te vinden op onze website onder Wie zijn wij – 
Verantwoording. 

 

 

 

 

 

 

Oproep 
Helpt u mee om ons werk in 

Brazilië verder vorm te geven? 

Om de activiteiten in Brazilië uit 

te voeren hebben we dringend 

vaste donateurs nodig. We 

hebben nog steeds de ambitie 

om 100 vaste donateurs te 

hebben. Helpt u ons en de 

kansarme kinderen in Brazilië? 

 

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. 
 

Vrijwilligster in het 

zonnetje 

 
Alle speelgoed en kleding die wij 

van iedereen krijgen, wordt 

uitgezocht, gesorteerd en 

ingepakt. Mariette Daris is een 

harde werker die vaak mee 

komt helpen met dit tijdrovende 

werk. We zijn hier heel blij mee 

en willen haar graag even in het 

zonnetje zetten.  

Als u nog kleding, bad- en 

beddengoed en/of (educatief) 

speelgoed voor ons heeft, neem 

dan contact op (06-54317427) 

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


 
 
 

Nieuwe vrijwilligers voorstellen: Peter-Paul 

Mijn naam is Peter-Paul Verhoef (32), woon in 
Den Haag en verloofd met Willemijn van Dijk. 
In mijn vrije tijd ben ik coach van het 
hockeyteam (Alkmaar H1) waar ik jaren zelf 
heb gespeeld. Ik ben bij Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil gekomen doordat ik, via onze 
gezamenlijke werkgever, Samuel leerde 
kennen. Hij heeft mij geïnspireerd en geraakt 

met zijn levensverhaal zonder dat dit persé zijn intentie was. Zijn 
drive en passie om dit op te zetten is meer dan voldoende om 
mensen te inspireren. Omdat er nog veel moet gebeuren voordat 
Samuel met zijn gezin afreist naar Brazilië, met name 
fondsenwerving, heb ik hem aangeboden om hem te helpen waar 
nodig. Omdat ik in mijn dagelijks leven werkzaam ben als sales bij 
Quint kwam Samuel met de vraag of ik deze competentie (sales) in 
wil zetten om fondsen te werven. Dat lijkt mij een fantastische 
uitdaging! Momenteel ben ik druk bezig om plannen op te stellen 
die ik ga gebruiken om verschillende fondsen in Nederland (of 
buiten NL) te overtuigen dat een investering in Stichting Nieuwe 
Generatie Brasil een investering in de toekomst (van zoveel 
mogelijk kinderen) is. 
 

Nieuwe vrijwilligers voorstellen: Johan 
Mijn naam is Johan van der Brugge (67), in 
Rotterdam geboren en daar in de regio opgegroeid 
en heb daar zo’n 30 jaar gewoond. Ik ben daar 
getrouwd en heb een dochter en zoon gekregen. 
Mijn ouders kwamen in de oudste Pinkster-
gemeente van Rotterdam en ik heb daar ook mijn 
geestelijke opleiding gekregen. 
In 1987 werd ik gevraagd om penningmeester te 

worden bij de Brazilië Zending, en heb zo heel wat jaren met de 
opa van Samuel, Klaas van de Raa, mogen samenwerken. Ik ben 
in die tijd 3x in Brazilië geweest en later nog 1x in Brasilia en Porto 
Alegre. 
Toen mijn werk verplaatst werd naar omgeving Utrecht kwamen 
we in Nieuwegein te wonen en zijn we daar ook zo’n 30 jaar 
verbleven. In 1993 ben ik noodgedwongen mijn eigen 
administratiekantoor begonnen. En dat doe ik nog voor zo’n 50 
klanten. 
In 2009 werd lymfeklierkanker geconstateerd  en in januari 2010 
kwam de kanker weer terug en werd er een aanslag op mijn 
lichaam gepleegd, waar ik nu diabetes en kapotte zenuwen in mijn 
voeten van over heb gehouden. Maar verder ben ik nu ruim 4 jaar 
schoon. Prijs de Heer.                                               
In 2010 heb ik mijn huidige vrouw Nel ontmoet en in december 
2011 zijn we getrouwd. De laatste 30 jaar van mijn leven hoop ik 
met haar hier gelukkig te zijn in Sneek. 
Omdat ik vroeger met de opa van Samuel heb samengewerkt en hij 
mijn beste vriend was, wil ik me inzetten voor de stichting met mijn 
bestuurlijke ervaring en contacten met andere stichtingen. 
Groet en zegen ! 
Lees meer over mij op de website onder Wie zijn wij – 
Ambassadeurs. 

 

 
 

 

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  

mei 2015 

Trek uw (hard)loopschoenen 

maar aan en ga oefenen want 

op 30 mei 2015 wordt er weer 

een sponsorloop georganiseerd. 

Dit keer in Bergen op Zoom. In 

de volgende nieuwsbrief en op 

onze website meer nieuws 

hierover.  
 

Ondertussen in 

Brazilië… 
Eind februari heeft een 

topograaf/landmeter ons 

terrein nauwkeurig opgemeten 

en is alles officieel vastgelegd. 

Dit is de eerste stap in het 

ontwikkelen van de grond die 

we hebben gekregen. De 

volgende stap is het bouwrijp 

maken van het terrein zodat we 

kunnen starten met bouwen. 

Inmiddels heeft Mathieu 

Verberne (zwager van Samuel) 

de eerste ontwerpen gemaakt 

voor de gebouwen die we nodig 

hebben. 

Wij verwachten/hopen voor de 

zomer te starten met de  

bouwactiviteiten. Het project zal 

worden opgesplitst in 

deelprojecten zodat we snel van 

start kunnen gaan met 

activiteiten te organiseren voor 

de kansarme kinderen. 

http://ng-brasil.nl/ambassadeur-johan-van-der-brugge/
http://ng-brasil.nl/ambassadeur-johan-van-der-brugge/
mailto:secretaris@ng-brasil.nl

