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01) Instelling:  

 Associação de Promoção à Menina – APAM  

Vereniging ter Promotie van het meisje/jonge vrouw 

 

02) Wettelijk verantwoordelijke:  

Helena Formighieri Mezzomo 

 

03) Dagelijkse leiding:  

Ana Cláudia Ribeiro Gomes – Assistente Social – Cress 4254 

 

04) Naan van het Project: 

 Informática: Acesso ao conhecimento e a profissionalização 

Project: Informatica: toegang tot kennis en professioneel handelen 

 

05) Geschiedenis van de Instelling: 

Huizen en opvangcentra voor straatjongens zijn er velen in de z.g. ontwikkelingslanden. Voor 

meisjes daarentegen was er veel minder terwijl die kwetsbaarder zijn. Sinds 1987 zet een 

groep vrouwen in de stad Ponta Grossa, deelstaat Paranà, Zd.-Brazilië, zich in voor meisjes en 

jonge vrouwen van 0-18 jaar. Jongens kun je de straat opsturen om iets te verkopen of om 

schoenen te laten poetsen. Een groep meisjes uit bepaalde delen van de bevolking heeft sinds 

hun prilste kindertijd geleerd dat ze iets hebben wat interessant is voor mannen: hun eigen 

lichaam. Werken met en voor deze doelgroep is dan ook vaak moeilijker omdat de meisjes 

moeten leren dat de waarde van het mens-zijn erin bestaat gerespecteerd te worden en jezelf te 

respecteren, niet in het gebruikt worden.  

De oprichting van de APAM, waarbij ik aanwezig mocht zijn en mijn steentje heb mogen 

bijdragen, gebeurde spontaan nadat ik in contact kwam met een vrouw die iedere week een 

paar uur met een groepje meisjes doorbracht om ze iets van hun eigenwaarde bij te brengen. 

Met financiële steun uit Nederland was het mogelijk een huis voor hen te bouwen. Op het 

ogenblik worden daar 180 kinderen/jonge vrouwen 5 dagen per week bijgestaan in het maken 

van huiswerk, in het leren van handwerken, in het leren koken en in alles wat ze kan 

voorbereiden op een zelfstandig bestaan. 

Sociaal assistentes, maar vooral vrijwilligsters geven het beste van hun krachten en hun 

voorbeeld, om door daden, meer dan door woorden, te laten zien hoe de meisjes volwassen en 

waardig vrouw kunnen zijn.  
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Daarnaast is er een huis voor de meisjes van 0-12 jaar oud die thuis mishandeld worden en op 

de een of andere manier in gevaar zijn. De kinderrechter stuurt deze meisjes naar de APAM, 

enige mogelijkheid voor deze leeftijdsgroep in een stad van 320.000 inwoners, om intern te 

wonen en begeleiding te krijgen onder het toezicht van de “sociale moeders”. Toen één van 

hen op 12 jarige leeftijd zwanger werd en de andere meisjes dat prachtig vonden, werd de 

noodzaak duidelijk om een speciaal opvanghuis te hebben voor zwangere pubers die ook vaak 

uit huis worden gezet. 

 

Het bestuur, bestaande uit alleen vrouwen, wordt iedere drie jaar herkozen door de algemene 

ledenvergadering en behoeft de goedkeuring van de bisschop van Ponta Grossa. De gemeente 

en de deelstaat betalen de beroepskrachten zoals sociaal assistentes en psychologen. 

Overeenkomsten zijn gesloten met de universiteit opdat stagiairs de vereniging te hulp kunnen 

schieten. Door bijdragen van “leden” is het mogelijk om voedsel en andere dagelijks 

terugkomende noodzakelijkheden te bekostigen. Voor speciale programma’s en uitbreiding 

van de activiteiten zijn we afhankelijk van “bijzondere donateurs”. 

 

Na 25 jaar mogen we vele mooie vruchten zien. Meisjes waarvan je normaliter gesproken zou 

verwachten dat ze in de goot terechtkomen, werken nu bij supermarkten, enkelen werken op 

kantoren en bij banken, anderen vinden een baan als hulp in de huishouding. Zij die alsnog in 

de prostitutie terechtkomen weten van de gevaren, hoe ze op hun persoonlijke hygiëne moeten 

passen en hoe ze zichzelf moeten verzorgen. Voor allen geldt echter dat ze geleerd hebben 

waardig te zijn als mens, als vrouw, als burger die rechten en plichten heeft. Daar is het 

allemaal om te doen. De mooiste vrucht die we zien is dat meisjes die vroeger om hulp 

kwamen, nu als vrijwilligster komen helpen omdat ze inmiddels zelf moeder zijn geworden en 

kinderen hebben. Die hebben het echt begrepen. 

 

06) Verantwoording van dit Project: 

Naast de bestaande cursussen met de daarvoor bestaande middelen, zoals 

kapperssalon, beroepskeuken, is het onze intentie om een informatica-lab op te zetten opdat 

de pubers en jongeren kunnen omgaan met deze technologie en daardoor werk kunnen vinden 

als ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Tegelijkertijd zullen ook de familieleden van de 

meisjes aan cursussen deelnemen. Het gaat dan om 180 meisjes en 110 families. 

 

07) METODOLOGIA: 

  

De lessen zullen gegeven worden van maandag tot em met vrijdag em dit gedurende 

10 maanden per jaar. 

We hebben reeds de toezegging van de Sociale Academie en de faculteit informatica van de 

plaatselijke universiteit die de docenten ter beschiking stellen. Deze docenten zijn stagiairs die 

onder supervisie van de faculteit werken 
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8) Bestedingsplan:  

Descrição dos itens Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Computador 

Computers 

10 R$     2.013,00 R$     20.130,00 

Kit Rede Wireless 01 R$        1.100,00 R$      1.100,00 

Software Office 2010 Home & 

Student 32/64 Bits (3 licenças 

04 R$        200,20 R$         800,80 

 

Printer 

01 R$     1.210,00 R$      1.210,00 

 

Tafels voor de computers 

01 R$     3.000,00 R$      3.000,00 

stoelen 10 R$        120,00 R$      1.200,00 

Schoolbord 01 R$        165,00 R$         165,00 

Gordijn ter verduistering van het 

lokaal 

01 R$          71,50 R$           71,50 

    

Total Geral    R$    27.677,30 

 

Met de huidige koers van 1 Euro = R$ 2,28, Totaal Euro 12.140,00 

In november is de tegenwaarde Euro 11.827,00 (koersschommeling) 

 

11) Evaluatie  

 De evaluatie van de ontwikkeling van de cursussen zal geschieden d.m.v maandelijkse 

vergaderingen met de docent informática e de directie van onze instelling. Daar zal gekeken 

worden of de doelstelling behaald worden en de ontwikkelingen gaan zoals gepland. 

 

Ponta Grossa, 15 de junho de 2011. 

Helena Formighieri Mezzomo 

Presidente                                                   

 

Vertaling van datgene wat ik noodzakelijk achtte, door 

Mgr. Matthieu J.A. Ham 

Mede-oprichterr van de APAM 

 


