SPORTOPLEIDING OP MAAT VOOR MEISJES
Rio de Janeiro, wereldstad, bekend om zijn stranden, het carnaval en het Christus beeld.
Jaarlijks trekken toeristen van over de hele wereld naar deze miljoenenstad toe. Ondanks deze
faam en het toerisme leeft meer dan de helft van de inwoners in armoede. Deze mensen
wonen in sloppenwijken, ook wel favela’s genoemd, waar de georganiseerde misdaad de
dienst uitmaakt. Dagelijks sterven mensen door het geweld tussen drugsbendes en de politie.
Kinderen treden in veel gevallen al op jonge leeftijd toe tot drugsbendes en worden vaak niet
ouder dan 21 jaar.
Jonge meisjes hebben het niet gemakkelijk in deze favela’s. Er is weinig tot geen goed
onderwijs en de verleidingen van drugsbendes liggen dagelijks op de loer. Het vriendinnetje
zijn van een drugsbaas of soldaat geeft status, maar het betekent vaak ook op jonge leeftijd
zwanger raken en terechtkomen in een gezinssituatie met geweld en misbruik. Soms al op 12jarige leeftijd. Tijd en ruimte om aan zichzelf te werken hebben deze meisjes niet of het wordt
ze ontnomen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken zijn meer sterke, vrouwelijke rolmodellen
nodig.
Onder de vleugels van stichting IBISS (www.ibiss.info) creëert Favela Street Girls deze
vrouwelijke rolmodellen met behulp van straatvoetbal. Sinds 2010 is het Favela Street
programma voor jongens actief. Met veel succes worden ex-soldados en ex-drugsbazen
opgeleid tot sportinstructeur. Tijdens de activiteiten doen geregeld meisjes mee, maar er was
tot nu toe geen specifiek aanbod voor meisjes. Favela Street Girls maakt gebruik van de
learnings van het jongensprogramma en haakt aan op bestaande initiatieven voor meisjes
buiten Favela Street. Het Favela Street programma voor meisjes wordt vanaf maart 2014
aangeboden in drie wijken; Complexo da Penha, Vila Nova en Bangu. Het programma zorgt
ervoor dat de meisjes die aan de activiteiten deelnemen, naar school gaan en een positieve
toekomst voor zichzelf zien.

Jonge meisjes worden sterke vrouwen
Favela Street gebruikt straatvoetbal als middel om de communicatieve, organisatorische en
sociale vaardigheden van meisjes te ontwikkelen en versterken. Een opleidingsprogramma op
maat geeft de meisjes de handvatten en kennis om zelfstandig sportactiviteiten te
organiseren. Zelfvertrouwen en succesbeleving zijn kernbegrippen voor de werkwijze van
Favela Street. Spelenderwijs leren de deelneemsters de kneepjes van het trainersvak. Met
laagdrempelige succeservaringen stimuleren we de eigen kracht van de meisjes waardoor ze
zich zekerder voelen en trots zijn op zichzelf. Dit stralen ze vervolgens ook uit.
De meisjes waar Favela Street Girls zich op richt hebben behoefte aan structuur, een veilige
omgeving en waardering. Onderdeel zijn van Favela Street Girls betekent voor hen reflecteren
op het leven, vooruitkijken naar de toekomst en meer hoop op het vinden van een baan.
Favela Street Girls neemt de verantwoordelijkheid voor het creëren van een veiligere
omgeving voor de kinderen en bouwt aan de zelfwaardering en structuur die zij nodig hebben.
Favela Street Girls heeft twee belangrijke doelstellingen:
1. Favela Street Girls leidt in drie maanden een selecte groep meisjes op tot volwaardige
sportinstructrices en voorziet hen van de juist kennis en tools om zelfstandig één jaar
lang sportactiviteiten te organiseren.
2. Meisjes die deelnemen aan de georganiseerde sportactiviteiten kunnen in een veilige
omgeving sporten en komen in aanraking met sterke vrouwelijke rolmodellen.
Favela Street Girls is juist actief op die plekken waar verleidingen van drugsbendes op de loer
liggen, zoals pleintjes en voetbalveldjes. De meisjes in opleiding krijgen een belangrijke
voorbeeldfunctie. Als zelfverzekerde sportbegeleidster laten zij de kinderen straks zien dat er
andere opties zijn dan aansluiten bij drugsbendes.
Kracht van straatvoetbal
Favela Street gelooft in de kracht van straatvoetbal. Voetbal is de populairste sport in Brazilië
en het vrouwenvoetbal heeft zich in de afgelopen jaren explosief ontwikkeld. Het nationale
damesteam speelt op het hoogste niveau en ‘s werelds beste voetbalster is de Braziliaanse
Marta. Hoewel de voetballende vrouwen nog niet volledig zijn geaccepteerd, zijn er grote
stappen gemaakt. Het karakter van straatvoetbal past in het Braziliaanse leven. Straatvoetbal
is toegankelijk, heeft haar eigen regels, is spontaan en gaat over plezier maken met zo min
mogelijk materiaal.

Door de laagdrempeligheid en de charmes van de voetbalsport, is het een aantrekkelijk
bindmiddel en heeft Favela Street Girls een grote kans van slagen.
Street Child World Cup
In mei 2014 vindt de Street Child World Cup plaats in Rio de Janeiro.
Eén van de teams die aan dit prestigieuze toernooi mee doet, is een
meisjesteam van Favela Street Girls. Binnen het drie maanden
durende programma van Favela Street Girls werken de meisjes naar
dit toernooi toe, met als doel: uitkomen voor Brazilië en strijden
om de wereldtitel. Het toernooi is een prachtige beloning voor het
harde werken en geeft een enorme boost aan het zelfvertrouwen van de meisjes uit de
favelas.
Initiator Favela Street Girls
Het Favela Street Girls programma is een initiatief van exjeugdinternational en internationaal bekend straatvoetbalster
Roxanne (Rocky) Hehakaija. Roxanne is de enige vrouwelijke
straatvoetbalster die deel uitmaakt van het legendarische
straatvoetbalteam The Streetlegends. In dit team spelen de
beste straatvoetballers van de wereld, met ex-profvoetballer
Edgar Davids als aanvoerder. Roxanne is de halve wereld over
gereisd met The Streetlegends om demonstraties en
trainingen te geven. Daarbij geeft ze al jaren
(straat)voetbaltrainingen aan jongens en meisjes. Met deze
trainingen motiveert ze jongeren op zowel sportief als sociaal
gebied. Ze inspireert ze met haar voetbalkunsten en vertelt
met haar voeten: ‘durf jezelf te zijn’.

Daarnaast werkt Roxanne als adviseur bij jongerencommunicatiebureau YoungWorks. Daar
bedenkt en coördineert ze co-creatie- en participatietrajecten met jongeren.
In 2003 is Roxanne voor het eerst in de favela’s van Rio de Janeiro geweest. In het
televisiereportage ‘Dubbelklik – Meiden met Ballen in Rio’ voor de AVRO trok ze een week lang
op met voetbalsters uit de favela Bangu. Na deze ervaring wilde ze niets liever dan terugkeren.

Met Favela Street Girls neemt ze het heft in eigen handen en geeft jonge meisjes een kans op
een betere toekomst.
Ambassadrice Ajax vrouwen
Toen Ajax voetbalster Carmen Manduapessy van Favela Street Girls
hoorde, wilde ze zich heel graag aan het project verbinden. Als
ambassadrice vanuit AFC Ajax zet ze zich in voor Favela Street Girls. Ze
vindt het belangrijk dat meisjes wereldwijd de kans krijgen om te
sporten en om aan zichzelf te werken.
“Voor mij is het heel normaal dat ik dagelijks mijn voetbalschoenen
aantrek om te trainen of een wedstrijd te spelen. In de favela’s van Rio
mogen de meisjes niet altijd sporten, daar komt bij dat ze vaak geen
voetbalschoenen hebben en ook niet altijd geaccepteerd worden op het voetbalveld. Favela
Street Girls brengt daar verandering in” – (Carmen Manduapessy).
Steun Favela Street Girls
Ook meisjes hebben recht op een betere toekomst en een plek op het voetbalveld. Met Favela
Street Girls ontstaat een nieuwe generatie van vrouwelijke rolmodellen. Om dit mogelijk te
maken zijn we afhankelijk van donaties en persoonlijke initiatieven. Hiermee kunnen we een
selecte groep meisjes opleiden tot trainster, de nodige materialen aanschaffen als ballen,
hesjes, fluitjes, netten etc. Maar ook zorgen voor continuïteit door de sportinstructrices één
jaar lang te voorzien van een trainersfee.
Met uw bijdrage hoopt Favela Street het programma ook voor meisjes te ontwikkelen en zo
het aanbod voor meisjes in favela’s te vergroten. Om Favela Street Girls in maart 2014 van
start te laten gaan is €10.000,- nodig. We proberen het bedrag door cofinanciering van
participerende partijen en een eigen investering bij elkaar te krijgen.
In overleg kunnen we ervoor zorgen dat uw merk goed zichtbaar is in alle Favela Street Girls
communicatie uitingen. Daarnaast wordt voldoende beeldmateriaal gemaakt tijdens het
project als tegenprestatie. Ook kunt gebruik maken van de straatvoetbalkunsten van Roxanne
‘Rocky’ Hehakaija.. Denk hierbij aan interactieve straatvoetbaltrainingen of
demonstratiewedstrijden.

Volg Favela Street Girls op de voet
Op www.facebook.com/favelastreetgirls volgt u alle actualiteiten rondom de
meisjes.
Like de pagina en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.
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