Met uw steun aan Sou Menina e Mãe zorgt IBISS voor:
uitbreiding van de kinderopvang;
nader onderzoek naar de seksuele cultuur van jonge meisjes in de favela´s;
ontwikkeling van preventieprogramma´s;
training voor de artsen en gynaecologen van de medische posten;
training aan crèchemedewerkers.

Sou Menina e Mãe
Ik ben meisje en moeder

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats
Tel. nummer:
Emailadres
Banknummer:
Handtekening:
Hierbij machtig ik IBISS maandelijks een bedrag van
o

€ 10

o

€

(vul in)

via automatische incasso van mijn rekening af te schrijven ten gunste van IBISS
Foundation.
Eenmalige donaties zijn uiteraard ook van harte welkom!
U kunt uw aanmelding ondertekend per post of email versturen aan:
IBISS Foundation Nederland, Postbus 5383, 2000 GJ Haarlem.
email: ibiss@ibiss.info, website www.ibiss.info, www.facebook.com/ibissnl
ABN-AMRO : NL32ABNA055.34.02.056 tnv IBISS Foundation.
KvK 34120304, ANBI geregistreerd onder fiscaal nr. 8138 18 941.
Uw donatie aan IBISS is aftrekbaar van de belasting.

Een meisje:
“Zwanger zijn is lastig, maar ik wordt in ieder geval als
vrouw behandeld.”

IBISS-programma Sou Menina e Mãe

Voorlopige resultaten

voor zwangere meisjes en zeer jonge moeders

Sinds de start van het programma in 2011:

In de vele sloppenwijken (favela’s) in Rio de Janeiro worden veel meiden op zeer
jonge leeftijd zwanger. Het zijn meisjes tussen de 10 en 15 jaar. Deze zogenaamde
‘minas’ raken veelal zwanger door ‘contact’ met drugsbazen of hun
drugssoldaten. Zodra de meisjes zwanger zijn, kijkt de drugsbaas niet meer naar
ze om. Het komt vaak voor dat de jonge moeders het kind na de geboorte niet
accepteren, zeker wanneer deze ook nog eens op de vader/verkrachter lijkt. De
moeder van het meisje moet dan zelf de zorg voor het kind op zich te nemen.
Hoewel het kind niet openlijk wordt verwaarloosd, omdat ze daarmee de
drugsbaas zouden kunnen irriteren, wordt het zeker niet liefdevol behandeld. De
woede naar de verkrachter wordt vaak afgereageerd op het kindje. Door de
pacificatie zijn veel jonge meisjes met een baby alleen achtergebleven in een
favela; de drugsbazen of soldados zijn bij de ‘pacificatie’ gevlucht naar een andere
favela.

Meisje: “De lafaard is gevlucht, maar ik zal laten zien
dat ik het ook zonder hem red.”
Samenwerking met deelstaat
Omdat er veel meldingen van verwaarlozing en mishandeling van de baby´s en
kleine kinderen binnenkwamen, kreeg IBISS eind 2010 de vraag om het
programma Sou Menina e Mãe binnen de favela Cidade de Deus te
implementeren. De Staat Rio de Janeiro stelde IBISS daartoe een pand ter
beschikking. Begin 2011 startte het programma met:
Pre- en postnatale zorg
Zorg door een kinderarts
Trauma therapie / omgang met ervaringen
Life skills training
Beroepsvoorbereidende opleidingen
Doorverwijzing naar de arbeidsmarkt
Dagopvang voor baby´s van deelnemers

namen 417 meisjes tussen 12 en 16 jaar deel aan prenatale zorg;
werd via adequate behandeling van toxoplasmose en syfilis voorkomen
dat er gehandicapte baby´s geboren werden;
kregen 120 zwangere meisjes een doorverwijzing naar een ziekenhuis om
bevallingscomplicaties te voorkomen;
is geen van de moeders en/of de pasgeboren baby´s overleden rond de
bevalling;
namen 362 meisjes deel aan postnatale zorg;
werden 332 baby´s maandelijks onderzocht, gewogen, etc;
werden 122 kinderen
maandelijks
onderzocht door de
kinderarts;
werd bij geen van de
baby´s en kinderen
ondervoeding
geconstateerd;
namen 130 meisjes
deel aan
zelfhulpgroepen waar
ze leerden omgaan
met traumatische
ervaringen (coping) en frustratie;
reageerde geen van de deelnemers haar frustratie af (mishandeling) op
hun baby of kinderen;
namen ruim 300 meisjes deel aan life skills trainingen, met o.a. het
resultaat dat er geen nieuwe zwangerschappen onder de deelnemers
voorkwamen;
werden dagelijks zo´n 300 baby´s en 100 kinderen opgevangen binnen
het project.

