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Geef Braziliaanse vrouwen onderwijs

In Noordoost Brazilië, in São Salvador da 
Bahia de Todos os Santos, krijgen vrouwen 
onderricht in koken, een cursus voor zorgas-
sistenten en computerles. Met hun diploma 
op zak kunnen zij op zoek gaan naar stabiel 
werk. 

Door deel te nemen aan het project “Procapaz” 
vergroten de vrouwen hun kans op de arbeids-
markt. Wanneer de vrouwen zelf geld verdie-
nen krijgen de vrouwen meer waardigheid 
en kunnen zowel zij als hun kinderen een 
beter leefmilieu genieten. Hun mannen heb-
ben vaak alcoholproblemen en gaan hun ei-
gen weg.

De drie opleidingen tezamen kosten 
€ 13.000,00. Betaalt u daar een deel aan mee?

8e ontwikkelingsdoelstelling:

Eerlijk werk en economische groei

Dit is een Eigen Doel van



In de sloppenwijk Alagados leven veel arme 
vrouwen in mensonwaardige omstandigheden.

De sloppenwijk Alagados

In São Salvador da Bahia de Todos os Santos 
wonen ongeveer drie miljoen mensen. Zeventig 
procent daarvan in de arme sloppenwijk Alaga-
dos. Hier ontstond in 2009 het project Procapaz.

Procapaz helpt vrouwen die hun competenties 
willen ontwikkelen en een baan willen vinden 
waardoor zij hun leefomstandigheden kunnen 
verbeteren. Veel mannen hebben hun gezin-
nen verlaten, 2/3 van de kinderen in Alagados 
groeit op zonder vader. Bij Procapaz is iedere 
vrouw welkom. Wel is er een prioriteit voor de 
allerarmsten.

De meeste mensen uit de sloppenwijk hebben 
de school op zeer jonge leeftijd verlaten. Met 
een diploma op zak kunnen de vrouwen gerich-
ter een baan vinden. Daarmee kunnen zij zich-
zelf maar ook hun kinderen voorzien van betere 
leefomstandigheden.

Wat doet Procapaz?

In een schoolgebouw, midden in de sloppen-
wijk, geven drie leraren, twee Fidesco vrijwil-
ligers en twee assistenten les aan de vrouwen. 
Momenteel wordt er een kookcursus aange-
boden, een cursus voor zorgassistenten en 
computerlessen. Daarnaast krijgen de vrouwen 
les in algemene zaken.

De kookcursus wordt op drie middagen per 
week gehouden en is gericht op
- Het professioneel te leren koken;
- Het beheren van voedsel en een budget 

- Het respecteren van de regels voor hygiëne,
  bereiding en conservering van voedsel.
De kookcursus heeft een tweeledig doel: ener-
zijds maken de vrouwen zoete en hartige ge-
rechten die op straat worden verkocht. Ander-
zijds leren de studenten koken en kunnen zij 
later als dienstmeisje werken in een gezin of in 
een broodjeszaak, restaurant of hotel werken. 
In 2019 hebben 16 vrouwen van de kookless-
en geprofiteerd: acht in de eerste cyclus en nog 
eens acht in de tweede cyclus.

Aangezien het aantal ouderen voortdurend toe-
neemt, is er veel vraag naar zorgassistenten. 
De cursus wordt gegeven door een gezond-
heidsprofessional, met een frequentie van vier 
middagen per week. De doelstellingen zijn als 
volgt:
- De cursisten leren de behoeften en eisen van
  afhankelijke mensen kennen, zowel in gezond
  heid (basiszorg, toiletgang) en taken die ver-
  band houden met de algemene hulpverlening
  (huishoudelijk werk, luisteren, etc.);
- Ze leren het wetgevend kader van het beroep;
- Ze moeten verplichte praktijkstages in een ver-
  zorgingshuis doorlopen.
Met een diploma op zak kunnen de vrouwen 
als zorgassistent werken in bejaardentehuizen 
of centra voor afhankelijke personen. Sommige 
studenten willen ook zelf ouderen in hun eigen 
gezin kunnen helpen. Er zijn nog geen afge-
studeerden van deze opleiding omdat het hier 
om een nieuwe opleiding gaat.

De computercursus, die vijf middagen per week 
wordt gehouden, is gericht op:
- Het leren van de basisprincipes van het ge-
  bruik van een computer;
- Het aanleren van een goed administratief en 
  boekhoudkundig systeem;
- Het verrijken van CV’s van vrouwen (en heel
  soms mannen) met een stagnerende carrière;-



geef vrouwen in brazilie
gedegen onderwijs

- Om computer- en kantoorautomatiseringsvaar-
  digheden te certificeren.
Door deze opleiding te volgen, kunnen voor-
namelijk vrouwen toegang krijgen tot banen 
zoals administratief secretariaatswerk, archiver-
ing, telemarketing, directe of onlineverkoop, re-
ceptie- of kantoorbanen. In 2019 hebben 22 stu-
denten (15 vrouwen en 7 mannen) geprofiteerd 
van de opleiding: 13 in de eerste cyclus, en nog 
eens 9 in de tweede cyclus van het jaar.

De algemene lessen omvatten zaken als hy-
giëne (lichaam en voedsel) en het beheren van 
geld. Deze thema’s zijn in de eerste plaats nodig 
om het dagelijks leven van deze mensen te ver-
beteren. De dames leren om hun weinige geld 
niet te verspillen. Aanvullend leren de vrouw-
en te spreken in het openbaar, om iemand te 
verwelkomen en hoe zij een Curriculum Vitae 
moeten maken. Deze algemene training is ver-
plicht in alle centra voor beroepsopleiding in 
Brazilië en voorziet in een grote behoefte. De 
meeste studenten hebben grote problemen bij 
het organiseren van hun leven, hun huis en hun 
werk. 

De cursussen vinden plaats van dinsdag tot en 
met vrijdag. Een dag per week is gewijd aan de 
algemene lessen. De lessen beginnen om 14.00 
uur en eindigen na 16.30 uur. De cursusduur 
is vier maanden. Per jaar zijn er twee cycli. De 
eerste sessie vindt plaats van maart tot juni en de 
tweede sessie van augustus tot december.  

Resultaat

In 2019 hadden 80 vrouwen (> 16 jaar) zich in-
geschreven aan een van de drie opleidingen. 
73 mensen studeerden af (~90% slagingsper-
centage). Sinds de oprichting in 2009 zijn 600 
vrouwen getraind en afgestudeerd aan zeven 
verschillende soorten opleidingen. De opleidin-

gen worden om de zes maanden herzien en op 
basis van de behoeften wordt een nieuwe cur-
sus toegevoegd. De drie opleidingen tezamen 
kosten € 13.000,00. Wij proberen, samen met 
u en Vastenactie, dit bedrag bij elkaar te krijgen. 
U kunt een bijdrage overmaken op de rekening 
van Vastenactie onder vermelding van project 
nummer 401616.
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FIDESCO  NEDERLAND
Voor informatie of sponsoring: 
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout

tel.: 0852-731732
info@fidesco.nl 
www.fidesco.nl

 
FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is 
een internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Ge-
meenschap Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt vrijwil-
ligers over de hele wereld uit om bij te dragen aan de ontwikke-
ling van de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale 
kerk om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten 
te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 2000 vrijwilligers uitge-
zonden, waarvan 24  Nederlanders. Na een voorbereidings-
traject gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. Daarnaast spon-
sort zij zeven eigen projecten. Fidesco is als internationale 
vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij het Franse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken en is verder lid van verschillende NGO 
platforms. In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de be-
lasting.

                                     www.fidesco.nl         

Hoe kunt u bijdragen?

U kunt voor dit project doneren: 

- bij de plaatselijke collecte

- via de website van Vastenactie
  NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding 
  van het projectnummer 401616.

Mede namens Procapaz danken wij u 
voor uw ondersteuning.

Johannes Witt,
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland

 

Wilt u zelf voor een of twee jaar op missie?
Kijk op onze website.

  
           Ook de kinderen krijgen een beter leefmilieu als hun mama kan gaan werken

                       Computerles      Het gekookte eten wordt verkocht        Een studente met haar kind

                       Eerlijk werk en economische groei


