
BEM Jaarrapport 2015 

 

 



 BEM Jaarrapport 2015 2 
 

 

 

 
 

 

Inhoudsopgave 
 

1 Organisatie ...................................................................................................................................... 4 

2 Voorwoord ...................................................................................................................................... 5 

3 Geschiedenis ................................................................................................................................... 6 

4 Erkenningen en Registraties ............................................................................................................ 7 

5 Wie zijn we ...................................................................................................................................... 8 

6 Werkgebied ..................................................................................................................................... 9 

7 In memoriam: Carlos Antônio dos Santos Muniz & Lúcio Vagno Pereira ..................................... 10 

8 Onderwijs ...................................................................................................................................... 11 

 Kinderdagverblijven: Ontwikkeling jonge kinderen .............................................................. 11 8.1

 Pedagogisch beleid visie ........................................................................................................ 12 8.2

 Gezondheid op het kinderdagverblijf .................................................................................... 13 8.3

9 Sociale bijstand .............................................................................................................................. 14 

 Community Centers ............................................................................................................... 14 9.1

9.1.1 Nova Pousada Community Center ................................................................................ 15 

9.1.2 Rio Vermelho Community Center ................................................................................. 16 

 Volkstuinen ............................................................................................................................ 17 9.2

10 Kinderen & Jongeren zorg en begeleiding .................................................................................... 18 

 Bem-Te-Vi .............................................................................................................................. 18 10.1

 Verbonden ............................................................................................................................. 19 10.2

 CLAVES – Spelenderwijs toegerust worden in omgaan met moeilijke situaties ................... 19 10.3

 Casa Laranja ........................................................................................................................... 20 10.4

11 Gezinsproject ................................................................................................................................. 21 

 VEM – Zorgdragen voor de weduwen ................................................................................... 21 11.1

12 Bevorderen en beschermen van de rechten van de mens ........................................................... 23 

 Bescherming en verdediging van de rechten van kinderen en tieners ................................. 23 12.1

 Lokale autoriteiten ................................................................................................................ 23 12.2

 Samenwerkingsverbanden .................................................................................................... 24 12.3

 Samenwerking met de plaatselijke gemeenten .................................................................... 25 12.4

 Maatregelen op sociaal en onderwijskundig gebied ............................................................. 25 12.5



 BEM Jaarrapport 2015 3 
 

 

 

 
 

13 GEZONDHEIDSZORG ...................................................................................................................... 26 

14 OVERIGE ACTIVITEITEN ................................................................................................................. 27 

 Conferentie Centrum Berea - CCB ......................................................................................... 27 14.1

 Vrijwilligers ............................................................................................................................ 27 14.2

 Human resources .................................................................................................................. 28 14.3

 Toerusting .............................................................................................................................. 29 14.4

 Toezicht en evaluatie............................................................................................................. 30 14.5

 Algemeen overzicht van de dienstverlening 2015 ................................................................ 31 14.6

 

  



 BEM Jaarrapport 2015 4 
 

 

 

 
 

1 Organisatie 
 

Naam Bem Estar do Menor – Welzijn van de armen  

Adresgegevens Nederland Stichting Evangelische Zending Brazilië 
Postbus 1 - 9500 AA Stadskanaal 
 
Telefoon: 0599-711364 
Email: info@ezb.nu 
 

Naam lokaal contact Oscar van Eijk 
 

Functie Algemeen directeur 
 

Adres 267 Inácio Barroso St. 
Centro – Sabinópolis – MG 
Brazil – Postcode: 39.750-000 
 

Telefoon +55 33-3423-1377 
 

Fax +55 33-3423-1377 
 

Email oscar@ezb.nu 
 

Websites www.ezb.nu 
www.bem.nl 
www.bem-br.org 
 

Facebook http://www.facebook.com/stezb/ 
 

Projectperiode Januari t/m December 2015 
 

Publicatiedatum 12 mei 2016 
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2 Voorwoord 
 

Beste vrienden, 

Iemand vertelde me eens: "We kunnen de wereld niet veranderen, maar we 

kunnen wel de wereld van een persoon veranderen." 

In het leven van iedere dag is het belangrijk dat we dromen, verlangen, maar de 

werkelijkheid komt niet altijd overeen met onze dromen en verlangens. We 

dromen met getransformeerde gemeenschappen met gezonde kinderen in een veilige leefomgeving 

waar de fysieke, emotionele en basisbehoeften beschikbaar zijn  en waar mensen zich gewaardeerd 

weten. Een droom ver weg voor teveel mensen! 

We zijn ons ervan bewust dat we niet de hele wereld kunnen veranderen, maar we hebben wel de 

wereld van velen zien veranderen door de verschillende projecten van de BEM. Aangespoord door de 

liefde van Christus, hebben we vele getuigenissen gehoord van mensen die deelnamen aan de 

projecten en de invloed ervan op hun leven hebben ervaren. Na bijna 50 jaar van sociaal werk door 

de BEM, worden we nog steeds geconfronteerd met onvoorstelbare situaties, maar zien we de 

veranderende levens van mensen en zelf hele gezinnen. We zijn God dankbaar dat we instrumenten 

mogen zijn waardoor veranderingen hebben plaatsgevonden in vele gezinnen. 

In de lange tijd dat we dit werk mogen doen, moet regelmatig de focus van het werk worden 

bijgesteld naar nieuwe situaties en behoeften. In antwoord op onze gebeden voor kwetsbare 

kinderen, heeft God ons in staat gesteld een partnerschap aan te gaan met de lokale overheid in één 

van de plaatsen waar we werken. We konden hier een pleegzorg opvang tehuis beginnen voor uit 

huis geplaatste kinderen. Wat een uitdaging! Een uitdaging die kwam, samen met het antwoord op 

de schreeuw om zorg voor kinderen. Met de genade van God was het mogelijk om te zorgen voor 

deze kinderen die speciale aandacht nodig hadden. 

Deze en veel andere activiteiten welke plaats hebben gevonden in 2015 worden beschreven in dit 

rapport. We zijn ons ervan bewust dat alle activiteiten alleen mogelijk waren door Gods genade, 

zichtbaar in de steun welke we ontvangen hebben van alle partners op onze weg, de medewerkers 

die hebben bijgedragen en de liefde van God die ons beweegt. 

Hartelijk dank dat U ons mee helpt! Door Gods genade kan de wereld van vele kinderen, tieners,  

jong en oud, families, veranderen. 

Oscar Leonard William van Eijk 

Directeur BEM 
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3 Geschiedenis 
 

“Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart 

sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?” - 1 Johannes 3:17 – NBV 

In 1966 landden Nico en Trijnie van Eijk, een zendelingen echtpaar uit 

Stadskanaal, in São Paulo. Na een jaar gewerkt te hebben in een 

opvangcentrum voor jongeren, geleid door nederlandse zendelingen, in de 

staat São Paulo, verhuisden ze naar het gehucht Sabinópolis in de staat 

Minas Gerais. 

In 1968 werd Igreja Evangelica Missionario Pentecostal (IEMP, Kerk van de 

Evangelische Pinksterzending) opgericht. Doordat ze in aanraking kwamen 

met veel armoede en sociale problemen onder de bevolking kwamen Nico 

en Trijnie tot het inzicht dat alleen het evangelie brengen niet voldoende 

was. Bevestigd door Bijbelteksten als 1 Johannes 3:17 werd begonnen met het voorzien in materiële 

noden om zo ook Gods liefde te tonen. In Sabinópolis waren heel veel gezinnen met problemen als 

drank- en kindermisbruik  en veel ondervoede kinderen die op de straten zwierven en bedelden. 

Daarom werd in 1973 de Bem Estar do Menor (BEM, Welzijn van de Armen) opgericht. Dit is de 

diaconale tak van het zendingswerk welke als rechtspersoonlijke stichting is geregistreerd om de 

kinderen en gezinnen op het sociale vlak te kunnen helpen. Door de jaren heen zijn er verschillende 

projecten ontwikkeld welke significant hebben bijgedragen aan materiële nood en de sociale 

ontwikkeling van de bevolking waar de BEM werkzaam is. Dit is in de omgeving van mijnwerkers- 

plaatsen Sabinópolis, Materlândia, Rio Vermelho, São Paulo, Carmésia, Senhora do Porto en in Vera 

Cruz  in de staat Bahia. 

Momenteel wonen Nico en Trijnie van Eijk in Belo Horizonte en 

nemen nog steeds actief deel als vrijwilliger aan de activiteiten van 

het weduwen project. Hoewel ze gepensioneerd zijn, maken ze nog 

steeds deel uit van de raad van bestuur van de BEM. Het merendeel 

van hun energie steken ze in het leiden van de IEMP kerk in Belo 

Horizonte en samenwerking en bezoeken aan de sociale projecten in 

de plaatsen waar de BEM werkt. 
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4 Erkenningen en Registraties 
 

Landelijke registraties: 

Nationale Raad voor Sociale Bijstand Nummer.  256 284/74 

Certificaat van Barmhartige entiteit van sociale bijstand - CEBAS-MEC nr. 208 530/75 

Nationale Publieke Dienst -. Reg.nr.  89 057 per 24/11/1983 

Staat registraties: 

Openbaar nut Staat Minas Gerais - Reg nr. 6692 of 11-26-1975 
Openbaar nut Staat Bahia – Reg nr. 8121 per 15-01-2002 
 
Gemeentelijke registraties: 

Gemeentelijk openbaar nut Sabinópolis / MG - Reg nr. 737/77 per 05-30-1977 
Gemeentelijk openbaar nut Materlândia / MG - Reg nr. 439 per 15-10-1999 
Gemeentelijk openbaar nut Rio Vermelho / MG - Reg nr. 775 per 07-04-1997 
Gemeentelijk openbaar nut Carmesia / MG - Reg nr. 323 per 06-06-1994 
Gemeentelijk openbaar nut Paulistas / MG - Reg nr. 764 per 25-05-2008 
 
Gemeentelijke Raad van Sociale Bijstand: Sabinópolis, Materlândia, Rio Vermelho, Carmésia, Senhora 

do Porto, Paulistas en Vera Cruz / BA 

Gemeentelijke Raad voor de rechten van kinderen en jongeren: Sabinópolis, Materlândia, Rio 

Vermelho, Carmésia, Senhora do Porto, Paulistas en Vera Cruz / BA 
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5 Wie zijn we 
 

Doelstelling 

Het doel bestaat uit het beschermen van de 

gezondheid van families, moederschap, kinderen,  

wezen, weduwen en ouderen door noodzakelijke 

ondersteuning te verschaffen en door christelijk 

onderwijs te bieden. De bestrijding van honger en 

armoede  bevordert de integratie van personen 

op de arbeidsmarkt, culturele activiteiten, sport 

en deelname aan de samenleving, ongeacht ras, 

kleur, sociale status, politieke overtuiging of 

religie. 

Visie 

We willen een gezonde organisatie zijn waar mensen zich veilig en gewaardeerd voelen en 

mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen  en weer een doel in het leven krijgen. 

Missie 

Om bij te dragen aan de integrale ontwikkeling van kinderen, jongeren, gezinnen en 

gemeenschappen door middel van duurzame sociaal-educatieve activiteiten die gericht zijn op een 

waardig leven. 

Waarden 

1. Christelijke principes 

2. Ontwikkeling van mensen 

3. Opkomen voor en beschermen van de 

rechten van kinderen en jongeren 

4. Inzet voor gezinnen en gemeenschap 

om een einde te maken aan de armoede 

5. Sociale en ecologische 

verantwoordelijkheid 

6. Vreugde en enthousiasme 

7. Transparante administratie 
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6 Werkgebied 
De BEM is werkzaam in zeven gemeenten in het noordoosten van Minas Gerais, in de gebieden Vale 

do Rio Doce,  Mucuri, Jequitinhonha en in Vera Cruz, een gemeente in Bahia, aan de kust, op het 

eiland Itaparica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem Estar do Menor 
CNPJ:18.391.797 0001-6 

267 Inácio Barroso St. 
Centro – Sabinópolis – MG 

Brazil – Postcode: 39.750-000 
Phone/Fax: (33) 3423-1377 

bem@bem-br.org 
 

  

mailto:bem@bem-br.org
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7 In memoriam: 

Carlos Antônio dos Santos Muniz & Lúcio Vagno Pereira 
 

Carlos Antônio dos Santos Muniz 1968-2015 

Lúcio Vagno Pereira 1970-2015 

Namens het team van de BEM willen graag een woord van dank en verdriet ter herinnering schrijven 

aan onze geliefde broeders Carlos en Lúcio, kostbare medewerkers die de gemeenschap hebben 

gediend en in de kerk getuige waren van hoe God mensen kan veranderen door hun levens. 

We zijn enorm dankbaar voor de tijd die we hebben gekregen om samen te leven en te leren met 

deze mannen welke zich altijd verheugden in het geloof. 

Deze mannen en hun gezinnen, die deel uitmaken van onze geschiedenis, zullen we met liefde blijven 

gedenken. 

 

  
 

Carlos Muniz en zijn vrouw, Nilma Muniz. 
 

Lúcio Pereira en zijn vrouw, Geralda Júnia Pereira. 
 

 

“Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de 

krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; 

en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.” 

2 Timoteus 4:7,8 

 

*Carlos was werkzaam als coördinator sociale projecten bij de BEM en Lúcio was lid van de Raad van 

Bestuur van de BEM en voorganger in een lokale kerk. 
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8 Onderwijs 
 

"Onderwijs is gericht op de volledige ontwikkeling van de studenten, om ze voor te bereiden op hun 

sociale leven als burger en ze toe te rusten voor een functie in de arbeidsmarkt. Daarbij horen de 

rechten en plichten binnen het gezinsleven, de gemeenschap, het werk , de  sociale bewegingen, de 

maatschappelijke organisaties, de  culturele evenementen, door  bij te dragen aan het ontwikkeling 

en training proces." 

1988 - Braziliaanse grondwet 

 

 Kinderdagverblijven: Ontwikkeling jonge kinderen 8.1

 

Kinderdagverblijven (kdv) zijn 

onderwijsinstanties welke verantwoordelijk 

zijn voor de ontwikkeling van kinderen. 

Hierbij is aandacht voor volgende aspecten: 

cognitieve, affectieve, sociale en motorische. 

De wet richtlijnen van Nationale Opvoeding 

(LDB - wet nr 9,394 / 96) was een belangrijke 

mijlpaal voor dagopvang, het maakte het 

voor ons mogelijk om deel uit te gaan maken 

van het onderwijssysteem (gemeentelijke of 

staat). Hierdoor zijn onze mogelijkheden 

verbreed van zorg, naar opvoeding/onderwijs. 

 

Door middel van de kdv's, draagt de BEM bij aan de integrale ontwikkeling en de sociale integratie 

van kinderen van 6 maanden tot 4 jaar oud. De ontwikkeling van het kind omvat het fysieke, 

psychologische, intellectuele, emotionele, sociale en spirituele. Deze activiteiten zijn een aanvulling 

op de zorg voor en begeleiding van de gezinnen en de gemeenschap. 

 

De kdv's van de BEM bieden kinderen en hun gezinnen begeleiding en bescherming van rechten. De 

kinderdagverblijven zijn geopend van 7.00 tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag, conform 

de richtlijnen van Onderwijs National Curriculum Parameters de Children's (PCNEI). 

 

De kdv's van de BEM zijn geaccrediteerd en de werking ervan is goedgekeurd door de Nationale raad 

van Onderwijs (CEE-MG), vanaf 2002, volgens de wet. 
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In 2015 werd middels de acht kinderdagverblijven zorg verleend aan 371 kinderen (188 jongens en 

183 meisjes). In Sabinópolis (hoofdvestiging) - 72; Euxenita - 20; Materlândia - 43; Rio Vermelho - 59; 

Paulistas - 30; Senhora do Porto - 25; Carmésia - 51, gelokaliseerd in de staat Minas Gerais. Vera Cruz 

- Mar Grande zorgde voor 71 kinderen, in de staat Bahia. 

De BEM ontvangt subsidie van FUNDEB publiek (MEC) door overeenkomsten met lokale overheden, 

maar ook van Brazilië Hartelijk Program (MDS), extra middelen voor het onderhoud van de crèches. 

Door het werk middels de kinderdagverblijven bouwen we aan een ethische verantwoorde en 

rechtvaardige samenleving met (meer) gelijke kansen voor alle Brazilianen, arm en rijk.  

 

 Pedagogisch beleid visie 8.2

 

Vanuit de visie voor pedagogisch beleid zien we het kind als volwaardig mens en het onderwijs als 

een doorlopend proces voor de ontwikkeling op 

gebied van kennis en sociale vaardigheden van 

het kind tot een autonoom persoon met een 

gezond zelfbeeld. 

Als BEM geloven we dat het voor het kind 

belangrijk is om zich bewust te zijn van de 

positie in en de afhankelijkheid van God en de 

waarde te kennen van een persoonlijke relatie 

met Jezus, de uiting van Gods Vaderliefde voor 

de schepping. Spelen en interactie voor en met 

kinderen zijn belangrijk in de kinderopvang 

waar met verschillende methoden de kinderen 

wordt geleerd wat een prettige manier van leven en omgaan met elkaar is. 

Naast de gebruikelijke activiteiten (zwemmen, voeding en rust) werden diverse recreatieve 

activiteiten, sport en kunst die gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling van diverse 

vaardigheden uitgevoerd. Theater activiteiten, excursies, verjaardag, zwemmen, bijeenkomsten en 

demonstraties, acties, gebed, speciale feesten en educatieve interventies. 

De BEM heeft tot doel om de lokale behoefte welke blijkt uit dialoog met gezinnen, de samenleving 

en met de overheid, gericht op de bevordering en bescherming van de rechten van het kind mogelijk 

te maken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en integrale ontwikkeling van burgerschap. 

We willen de kinderen die deze zorg nodig hebben helpen, waarbij hun positie binnen het gezin 

geborgd blijft. Het kinderdagverblijf heeft als doel om de emotionele en beschermende rol van de 

gezinnen te versterken. Er namen ongeveer 420 gezinnen deel aan diverse projectactiviteiten, 

evenementen en vieringen in heel 2015. De gezinnen nemen ook deel aan een jaarlijkse evaluatie. 

Deze is gericht op het in kaart brengen van de zwakke en sterke punten van het educatieve proces. 

Daarbij wordt bekeken of de zorgbehoeften voor het kind zijn gewijzigd. 
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 Gezondheid op het kinderdagverblijf 8.3

 

Eén van de belangrijkste punten bij de 

kinderopvang van jonge kinderen is de 

gezondheidszorg. Dit doen we in samenwerking 

met de lokale gezondheidszorg. De BEM draagt, 

samen met de lokale SUS (Sistema Único de 

Saúde, Verenigde Gezondheids Zorg) zorg voor 

preventieve zorg zoals vaccinatie, stimuleren 

van borstvoeding, controle op groei en voor de 

toegankelijkheid van specialisten 

(verpleegkundigen, artsen, 

gezondheidswerkers, voedingsdeskundige, 

tandarts). 

Hierdoor kunnen we goede voeding bieden, zorgen dat kwaliteit en kwantiteit voldoende is voor elk 

kind naar behoefte. Doordat we met de armsten van de bevolking werken, is dit echt noodzakelijk, 

zeker bij de kinderen die instromen op een kdv. Vaak lijden kinderen aan ondervoeding of hebben ze 

andere gezondheidsklachten welke gespecialiseerde zorg vereisen. In 2015  hadden we 15 kinderen 

die zich in een alarmerende toestand bevonden in relatie tot gezondheid en voeding. 
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9 Sociale bijstand  
We richten ons op de bescherming van de basisbehoeften van gezinnen en personen in kwetsbare 

situaties. Hierin volgen we de richtlijnen van het Nationale beleid, de Uniforme Sociale Bijstand, de 

ITS-basis en Speciale Beschermings diensten. De bijstand wordt uitgevoerd op een doorlopende, 

gemonitorde wijze gericht op de autonomie en eigenwaarde van de mensen. 

Ontwikkeling en toerusting van de gemeenschap. 

De BEM biedt gratis diensten met een doorlopend karakter. We monitoren en begeleiden gedurende 

lange tijd kwetsbare gezinnen en individuen op sociale risico’s door armoede of uitsluiting. Dit 

bevordert de ontwikkeling van gemeenschappen door begeleiding, zelfredzaamheid en garandeert 

participatie. 

 Community Centers 9.1
Het Community Centre project heeft als doel 

het bevorderen van de ontwikkeling van 

gemeenschappen. Hierbij is ook aandacht voor 

participatie, integratie, ecologische en sociale 

duurzaamheid. 

De leiders van de gemeenschap zijn bevoegd om 

samen te werken  met de diverse publieke en 

private stakeholders. 

 

Ruimte voor herstel en versterking van 

familierelaties in gezinnen die beschadigd zijn 

door geweld en die gebrek hebben aan basisbehoeften om normaal te overleven. Door middel van 

wekelijkse workshops  worden families uitgedaagd deel te nemen aan activiteiten die de normale 

interactie tussen kinderen en andere leden van het gezin bevorderen. 
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9.1.1 Nova Pousada Community Center 

In de gemeente Sabinópolis-MG bevindt zich het 

Nova Pousada Community Centre. Hier worden 

diverse activiteiten georganiseerd om families te 

helpen en kinderen en jongeren te beschermen. 

We werken aan het ontwikkelen van de 

gemeenschap, werk en inkomen met de lokale 

bevolking. Zo’n 300 gezinnen (1300 mensen) 

ontvangen doorlopend hulp, waarvan 120 

gezinnen in diverse activiteiten:  

- Ontwikkeling van de leefgemeenschap  

Groepssessies met bewoners om te 

brainstormen over mogelijke activiteiten om de leefgemeenschap te verbeteren. Vier sessies werden 

gehouden met ca. 75 mensen; 

- Film sessies –Vier film bijeenkomsten  werden georganiseerd voor de gezinnen;  

- Moeders’ groep (16 ) – Tiener moeders groep (6) socialisatie, oriëntatie en zelfredzaamheid;  

- Mannen groep - 15 deelnemers bij 10 meetings. Maandelijkse meetings om steun te bieden en 

ervaringen uit te wisselen;  

- Opleiding & inkomen: Cursussen Artisanal Food Production (SENAR-MG) -12 personen; Cursus 

tuinieren (SENAR-MG) 12 personen; Hairdresser Course - 9 personen; Voedsel en voedingsleer: 16 

personen; 

- Rescue’s groep: Acties voor de gemeenschap gehouden in vier evenementen op zondagmiddag met 

deelname van 441 mensen en 30 vrijwilligers. 

- Living - Kindergroep. Totaal kinderen: 50 van 2-11 jaar 66 ontmoetingen totaal, één keer per week 

uitgevoerd. Bijbelse workshops, georganiseerde activiteiten gekoppeld aan specifieke thema's, 

workshops in de speelkamer voor de socialisatie, versterking van de banden en de verdere 

ontwikkeling van vaardigheden. 

- Verbonden - 30 Jongeren van 11 tot 17 jaar. Er werden 36 bijeenkomsten gehouden op donderdag 

van 08u30 tot 10u30. Er werden sport workshops gehouden, workshops over identiteit, zelfkennis en 

eigenwaarde van jongeren en er zijn wandeltochten georganiseerd. 

- Muziek Workshop – Fluit / Gitaar / Koor: Totaal aantal studenten: 46 in de leeftijd van 8 tot 17 jaar. 

Klassen: Fluit (eerste semester): 31, Koor (tweede semester): 26,  Gitaar totaal aantal cursisten: 54. 

Er werden 3 uitvoeringen gegeven. 

- Mondzorg verleend aan 41 mensen uit de gemeenschap door twee vrijwillige tandartsen. 

- Onderzoek – Gedaan onder 60 gezinnen in het district. Een enquête over deelname aan de 

activiteiten van het Community Center en andere acties gericht op de ontwikkeling van de 

gemeenschap.  
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9.1.2 Rio Vermelho Community Center 

Dit community center bevindt zich in het 

Chapadinha district, in Rio Vermelho-MG. Er zijn 

ongeveer 480 gezinnen (1.700 personen) 

waarvan 200 gezinnen direct betrokken zijn. 

De activiteiten worden samen met de lokale 

overheid uitgevoerd, door de ontwikkeling van 

Samenwerkende Diensten en Gezins-SCVF 

verbetering verbonden aan de PAIF (Proteção e 

Atendimento Integral à Família - Integrale Zorg 

van Gezinnen) en de ontwikkeling van sociale 

bijstand richtlijnen. De volgende activiteiten 

vonden plaats in het Community Center in Rio 

Vermelho: 

- Familie vieringen - 7 groepen met wekelijkse samenkomsten met volwassenen en kinderen om de 

familiebanden te versterken door goede zorg te promoten. Hier aan deden 30 gezinnen mee, 50 

kinderen van 0 tot en met 6 jaar, 21 kinderen van 7 tot en met 12 jaar en 32 volwassenen. 

- BEM Genieten – Kindergroep van 40 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar hebben 70 

bijeenkomsten gehouden, 2 keer per week. Workshops over burgerschap gebaseerd op Bijbelse 

principes en relevante thema’s, workshops met rollenspellen voor sociale ontwikkeling, versterken 

van relaties en verdere ontwikkeling van projecten en vaardigheden. Interactie met families en 

gemeenschap door samenwerking met het diensten netwerk. 

- Moeders groep - 27 moeders / 2 groepen, 12 tieners en 15 volwassenen. In totaal 60 

bijeenkomsten; Behandelde thema’s en activiteiten; Toewijding, gezondheid vrouwen met 

verpleegster Cristiane, psychologische opvolging met Dr. Camila, Campagne op 18 mei over de 

dynamiek van gevoelens, Lezing met een gynaecoloog, ronde tafel gesprekken, picknick, huwelijk, 

eigenwaarde, gezinsplanning, sport, gezinsadviezen, herstellen van recyclebaar speelgoed, lezingen, 

preventieve onderzoeken en bezoeken aan de gezinnen. 

- Verbonden: 40 jongeren  van 11 t/m 17 jaar, met 35 bijeenkomsten op donderdag met een drugs-

preventiecampagne, en enkele thema’s welke door de overheid werden vereist. Daarnaast werden 

activiteiten met kerst georganiseerd, 18 mei (nationale campagne tegen kindermisbruik en – 

mishandeling), lezingen met verpleegkundige Cristiane over seksualiteit en andere lezingen over het 

thema “Technologie: hoe te gebruiken”.  Tenslotte nog bijeenkomsten met CARS (Centro de 

Referência de Assistência Social - Referentie Centrum voor Sociale Bijstand) deelnemer groepen 

(door verschillende kwetsbare jongeren bijgewoond in het kader van gemeentelijke sociale bijstand). 
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 Volkstuinen 9.2

Middels dit project willen we mensen bewegen 

om sociaal contacten te leggen, bezig zijn met 

de ontwikkeling van de omgeving en voedsel te 

produceren voor eigen gebruik of voor de 

verkoop om inkomsten te genereren. De 

bedoeling is het verhogen van de 

levenstandaard en gezondheid van gezinnen. 

Alle kavels die aan gezinnen zijn toegewezen 

door lening om voedsel te produceren zijn niet 

slechts bedoeld voor de gezinnen zelf, maar 

voor de gehele gemeenschap. Iedereen kan er 

voordeel van ontvangen door verkoop van deze gezonde voeding. 

Het project draagt bij aan de het verdienen van geld door de verkoop van het overschot van voedsel 

tegen een aantrekkelijke prijs. 

De groentetuinen bevinden zich op de locaties Bethel, Berea en Bethlehem in Sabinópolis, en 

Beersheba nabij Euxenita,  district - Sabinópolis. 

In Sabinópolis namen 113 gezinnen deel aan het “Gezins landbouw Project”. In totaal werkten 31 

gezinnen in groentetuinen en 82 gezinnen werkten in boomgaarden. De oogst bestond uit 10.743 kg 

groenten en 48.294 kroppen bladgroente. Voor het project werden 26 bijeenkomsten gehouden en 

110 technische bezoeken om de gezinnen te adviseren bij het verbouwen. 

 

Onder de bereikte resultaten waren de volgende verbeteringen: 

 Eigenwaarde door de waardering van hun werk en landelijke cultuur; 

 Het inkomen per hoofd van het gezin; 

 Kwaliteit van de aan te bieden producten; 

 Gemeentelijk landbouwbeleid, het zichtbaar maken aan de gemeenschap en samenwerking 

met de introductie van nieuwe culturen en eetgewoonten; 

 De ontwikkeling van de lokale economie; 

 Opkomst van lokale leiders; 

 Familie en sociale relaties; 
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10 Kinderen & Jongeren zorg en begeleiding 
 

Kinderen en jongeren zijn de primaire doelgroep van de BEM. Het doel is om kinderen kansen te 

bieden naar mogelijkheden tot een opleiding, naar ze te luisteren, praktische maar ook geestelijke 

zorg te bieden en de gezinnen beschermen. 

 Bem-Te-Vi 10.1

Bem-te-vi biedt ruimte voor spel; het leren omgaan 

met elkaar van kinderen te stimuleren; het voor 

zichzelf opkomen en hun plek te leren in het 

gezinsleven en de gemeenschap. 

Bem-te-vi is een project met totaal 316 kinderen. Van 

4 tot 7 jaar 229 kinderen en in de groep van  7 tot 10 

jaar 87 kinderen. Deze kinderen leven in de 

gemeenten Sabinópolis / Euxenita (74), Rio Vermelho 

(54), Materlândia (66), Paulistas (14), Carmésia (76), 

Senhora do Porto (14) en Mar Grande (18). 

Kinderen kunnen meedoen met het project zo gauw ze naar school gaan en de kleuter leeftijd 

hebben bereikt. Vanaf dat moment proberen we ze te stimuleren in de ontwikkeling op sociaal en 

psychologisch gebied zodat ze respect krijgen voor elkaar, maar ook integreren op school en in hun 

omgeving. 

Het project bevordert de preventie, bescherming en belangenbehartiging van de kinderen in 

zwakkere milieus. Het biedt het spel, teambuilding en artistieke ervaring. Daarnaast ontvangen de 

kinderen gezonde maaltijden. Dit is voor deze doelgroep uitermate belangrijk voor hun lichamelijke 

ontwikkeling. 

Activiteiten en educatieve workshops zijn ontwikkeld (taal en rekenen), school-ondersteuning, sport 

en vrije tijd, ethiek en burgerschap, bijeenkomsten, milieu, kunst en cultuur, preventie en 

gezondheid, de christelijke ethiek, seksuele voorlichting. 

In 2015 zijn de activiteiten op de kinderen afgestemd tijdens maandelijks samenstelling van het 

programma aan de hand van evaluaties die gehouden werden. Ook zijn er diverse activiteiten 

geweest samen met de ouders en in gezinsverband om hun emotionele band te versterken. 
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 Verbonden 10.2

Verbonden is een activiteit die samen met de 

burgerlijke gemeente van Sabinópolis is 

georganiseerd. Deze is gericht op iets oudere 

kinderen en jongeren met als doel 

voorzieningen beschikbaar te stellen om aan de 

behoeften van deze kinderen tegemoet te 

komen. 

In totaal hebben 25 kinderen en 28 tieners deel 

genomen aan dit project. 

Workshops werden gehouden, verder is 

toegang tot de bibliotheek, gebruik van computers  en activiteiten zoals theater, dans, rondleidingen 

georganiseerd. Ook werden bijeenkomsten van groepen met vrienden van deelnemers 

georganiseerd om de sociale deelname in de omgeving en gezonde relaties te promoten. 

De rol van de BEM Sociale opvoeder is om ethische en christelijke principes toe te passen in 

systematische workshops met kinderen en jongeren, zodat ze in hun leven gezonde keuzes leren te 

maken. Een andere belangrijke activiteit is een luisterend oor te zijn voor de kinderen over relevante 

onderwerpen of individuele behoeften, vragen of angsten. 

 

 CLAVES – Spelenderwijs toegerust worden in omgaan met moeilijke situaties 10.3

 

Doel van dit programma is preventie van misbruik en seksueel geweld in de kinder- en tienerperiode, 

en het promoten van normale familie relaties. Door middel van workshops, met een speelse en 

interactieve aanpak proberen we de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren te verkleinen door 

middel van de ontwikkeling van persoonlijke, familie en sociale bewustwording van deze 

veelvoorkomende problemen. 

Liederen, dansen, gezelschapsspelen, theater spelletjes, verhalen, poppen, raadsels, puzzels en 

andere technieken worden toegepast in de workshops. 

In 2015 werden de workshops gegeven aan 285 kinderen. Hiervan waren 169 kinderen van 4 t/m 6 

jaar oud; 104 kinderen van 7 t/m 11 jaar, en 12 Tieners. Bij elkaar 17 groepen kinderen en jongeren 

hebben deelgenomen aan 9 opeenvolgende workshops met 18 docenten getraind in CLAVES 

methodologie. 

De CLAVES Brazilië werd onderwezen door de BEM in drie trainingen "Spelenderwijs toegerust 

worden in het omgaan met moeilijke situaties " in Pequeri - MG (RHEMER); Sabinópolis-MG (BEM) en 

Palhoça - SC (CADI) met een totaal van 81 docenten en leiders getraind om de methodologie met 

kinderen en jongeren in hun gemeenschappen en projecten te gebruiken. Voor meer informatie, 

bezoek: http: //www.clavesbrasil.com.br/. 
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 Casa Laranja 10.4

 

Om de situatie van verlating en verwaarlozing van de kinderen van Rio Vermelho tegen te gaan is 

bijna twee jaar geleden door de BEM in samenwerking met de lokale gemeente het Casa Laranja 

(Oranje huis) als opvanghuis geopend. Het huis biedt tijdelijk onderdak voor kinderen en jongeren 

die op gerechtelijk bevel uit huis geplaatst zijn. Het huis biedt bescherming van hun rechten en een 

gezonde leefomgeving voor de groei en ontwikkeling van kinderen terwijl de familie herstelt en 

werkt aan de oorzaak van de uitzetting. 

Het Oranje huis heeft capaciteit om tot 10 kinderen op te vangen van 0 tot 12 jaar voor inwoners van 

de Rio Vermelho gemeente. In 2015 werden 16 kinderen en tieners opgevangen. Ze verlieten hun 

huis, opgelegd door tussenkomst van de rechtbank. Acht kinderen konden terugkeren in hun eigen 

gezin, pleeggezin of adoptiegezin. In december  waren er nog 8 kinderen en tieners in afwachting van 

een besluit door de rechterlijke macht voor vervolgstappen. 

De kinderen en jongeren worden dagelijks door de BEM verzorgd. Ze krijgen onderwijs, 

gezondheidszorg en sociaal welzijn van de gemeente. Hoorzittingen door de rechterlijke macht 

worden uitgevoerd samen met het netwerk bescherming van kinderen en jongeren. Gezamenlijk 

bekijken we de mogelijkheden, voortgang en bespreken we de kansen en beslissingen die genomen 

worden van elk kind. 

De sociale benadering wordt gemaakt door het hulpverleningsteam naar de gezinnen voor 

verbetering van de relaties, opvoedingsvaardigheden en de mogelijke hervatting van de zorg voor de 

kinderen en uiteindelijk terugkeer van de kinderen naar eigen gezin. 

Het team van het Oranje huis bestaat uit 9 zorgverleners en een coördinator, een maatschappelijk 

werker en een psycholoog. 
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11 Gezinsproject 
 

Bescherming en voorkoming van mishandeling  

 

Dit project heeft als doel het gezinsverband te 

versterken en de veiligheid alsmede 

gevaarpreventie binnen de familie te 

garanderen. We zorgen voor de juiste ruimte 

waar de gezinsleden onder professionele 

begeleiding toegerust kunnen worden op elk 

gebied dat met het gezinsleven te maken heeft. 

 

Het gaat in totaal om 998 gezinnen die 

persoonlijk begeleid worden door onze sociale 

werkers. Ze worden thuis bezocht, hun situatie wordt in kaart gebracht, waarna ze gecoached en 

geholpen worden. Dit gebeurt op verschillende manieren, onder andere door middel van 

familiebijeenkomsten en evenementen met thema’s als: “Ouders binnen het project” en “Feest 

binnen het gezin”. Er zijn bijeenkomsten met het hele gezin, maar ook alleen met de moeders. Bij dit 

alles staat het gezinsleven centraal. In 2015 vonden er 362 acties plaats voor de gezinnen, verdeeld 

over 13 verschillende projecten van de BEM. 

 

 VEM – Zorgdragen voor de weduwen  11.1

 

Dit project bevordert de socialisatie van vrouwen 

door middel van sociaal-culturele activiteiten, die 

bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van 

leven op geestelijk, sociaal en cultureel gebied. 

Bovendien draagt het bij aan de versterking van het 

geloof en van het leven met God en met anderen. 

Middels dit project krijgen deze – vaak eenzame – 

vrouwen een kring van vrienden om zich heen 

waaraan ze veel steun ontlenen. 

 

Er vinden regelmatig activiteiten plaats, zoals de maandelijkse bijeenkomsten (10 x per jaar) elke 3e 

dinsdag van de maand van 14:30 u. - 16:30 u. halfjaarlijkse vergaderingen van 10:00 u. – 17:00 u. met 

tijd voor reflectie, spelletjes, lezingen over onderwerpen die deze vrouwen bezighouden, de jaarlijkse 

vakanties, een tweemaandelijkse nieuwsbrief die elke deelneemster ontvangt, huisbezoeken en het 
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wijkcentrum waar twee keer per week een bijeenkomst wordt gehouden (ongeveer 72 

bijeenkomsten per jaar). 

Verder krijgen de vrouwen persoonlijke begeleiding en groepstherapie van een psychologe om hen 

te helpen met de specifieke problemen waarmee zij worden geconfronteerd, Er is tijd voor 

evangelisatie en geestelijke opbouw door middel van huisbezoeken, lezingen en tijd van gebed. 

De vrouwen die daar behoefte aan hebben worden door middel van twee volkswagenbusjes ‘s 

morgens opgehaald en ‘s middags weer thuisgebracht. Gedurende de dag worden ze door 

vrijwilligers bezig gehouden met allerlei activiteiten en handvaardigheden. 

Ongeveer 65 vrouwen namen deel aan de activiteiten van de VEM, gevestigd in Belo Horizonte en 

Sabinópolis (Minas Gerais). In Belo Horizonte wordt de ruimte waar de activiteiten plaatsvinden 

beschikbaar gesteld door de IEMP Kerk en in Sabinópolis door de sociale tak van de zending: BEM. 

Opgemerkt wordt dat het weduwen project bijdraagt tot één van de millenniumdoelstellingen van de 

VN, namelijk de bevordering van vrouwen binnen onze samenleving. Het draagt ertoe bij dat er meer 

waardering komt voor de bejaarde vrouwen, alsmede een betere kwaliteit van leven. Zowel 

weduwen als gescheiden vrouwen worden aangemoedigd om de leiding over hun eigen leven te 

nemen. 
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12 Bevorderen en beschermen van de rechten van de mens 
 

De BEM onderhoudt nauwe contacten met de lokale autoriteiten om op die manier de rechten van 

de mensen binnen haar projecten beter te kunnen verdedigen en waarborgen. Zij zet zich ook in om 

deelnemers aan de projecten bewuster te maken van hun rechten en positie binnen de samenleving. 

 Bescherming en verdediging van de rechten van kinderen en tieners 12.1

 
Een document van richtlijnen met betrekking 

tot de bescherming van kinderen en tieners werd tot 

stand gebracht in samenwerking met de verschillende 

sociale werkers uit de diverse plaatsen waar BEM 

werkzaam is. Het document beschrijft de te volgen 

strategie om – gebaseerd op internationaal 

vastgestelde normen en waarden – de rechten van 

kinderen en tieners te beschermen en hen zodoende 

voor bedreigende situaties te behoeden. 

 

 Lokale autoriteiten 12.2
Ongeveer 58 medewerkers van BEM hebben in 2015 deelgenomen in 45 verschillende adviesraden 

en commitées binnen de zeven gemeenten waar de BEM werkzaam is in de staten Minas Gerais en 

Bahia. 

De participatie van deze medewerkers heeft bijgedragen aan de sociale controle en de ontwikkeling 

van het sociaal beleid, het toezicht op- en de kwaliteit van de sociale dienstverlening. 

Het heeft ook nog andere positieve reacties voortgebracht, zoals het mobiliseren en versterken van 

netwerken door middel van thematische discussies, doelgerichte training en samenwerking met de 

overheid. 

Het team van maatschappelijk werkers van BEM heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 178 

bijeenkomsten van diverse besturen in de vorm van forums, vergaderingen en conferenties die 

werden georganiseerd in de gemeenten Sabinópolis, Materlândia, Rio Vermelho, Paulistas, Senhora 

do Porto, Carmésia en Vera Cruz. Het ging hierbij om samenwerking met organisaties op het gebied 

van sociaal welzijn, rechten van het kind en tiener, voeding die op de scholen wordt verstrekt, de 

gezondheid, het uitdelen van melk, duurzame plattelandsontwikkeling, ouderenzorg en opleiding in 

het algemeen. 
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 Samenwerkingsverbanden 12.3

 

Rede Mãos Dadas (Hand in hand) 

Deze organisatie bestaat uit 26 nationale en internationale partners die zich bezighouden met acties 

die gericht zijn op het bevorderen van een menswaardig leven voor kansarme kinderen en jongeren. 

Uitgevoerd door mensen die erop toezien dat de rechten van deze kwetsbare groep beschermd en 

gewaarborgd worden. De Rede Mãos Dadas geeft het tijdschrift “Hand in Hand” uit om op die manier 

het grote publiek bekend te maken met de problematiek. De jaarlijkse vergadering van Rede Mãos 

Dadas vond afgelopen maart plaats in Rio de Janeiro. Gedurende het afgelopen jaar was deze 

organisatie actief door middel van drie grote acties, namelijk: Nationale oproep tot gebed, De sociale 

opvoeder en de kindvriendelijke kerk. Kijk voor meer informatie op: 

http://www.redemaosdadas.org/. 

 

20ste Manifestatie van gebed - Rede Mãos Dadas (5-7 juni) – Jaarlijkse internationale oproep tot 

gebed voor de kinderen in risicovolle situaties met als thema:" Jezus in het leven van ieder kind ". Er 

namen 808 kinderen en tieners aan deel, samen met 85 volwassenen die betrokken zijn bij 11 

verschillende projecten van BEM. 

Campagne van de Sociale Opvoeder (17 September) – Hieraan hebben 95 van onze sociale werkers 

deelgenomen. Ook de sociale werkers van gelieerde organisaties, alsmede een aantal leden van de 

lokale kinderbescherming waren hierbij aanwezig. De leiding was in handen van de plaatselijke 

kerken van de Evangelische Zending Brazilië. 

Braziliaanse Bijbelvereniging – In 2015 heeft de Braziliaanse Bijbelvereniging gezorgd voor de 

publicatie en distributie van kwalitatief hoogstaande lectuur voor families, kinderen en tieners. Ook 

werden sociale opvoeders en plaatselijke hulporganisaties voorzien van ondersteunend materiaal 

met als doel de christelijke normen en waarden te promoten en zodoende huiselijk geweld te 

voorkomen. Al het materiaal is van uitstekende kwaliteit en grote waarde bij het onderwijs van 

Bijbelse waarden. 

 

Campagne van 18 Mei – Deze campagne staat in het teken van de preventie van seksueel geweld 

tegen kinderen en tieners. Ieder jaar neemt BEM op deze datum deel aan dit jaarlijkse event, waarbij 

protestwandelingen worden georganiseerd in de gemeenten Rio Vermelho, Sabinópolis, Materlândia 

en Carmésia. 

Gemeentelijk conferentie voor de rechten van kinderen en tieners - Sabinópolis -MG 29 april 2015 – 

Presentatie van de samengevoegde suggesties en ideeën die zijn voortgekomen uit de vrije 

conferentie met kinderen en tieners die plaatsvond in 2014. Toerusting van de werkgroepen. 

Voorbereidende conferentie voor sociale werkers - Wijkcentrum Nova Pousada - Sabinópolis – 25 

juni – Sociaal recht, Deelname, Pácto Federativo, Programma SUAS. 

Gemeentelijke planning voor basis-sanering - FUNASA – Sabinópolis. Dit event vond plaats in 

september met behulp van twee technici bij het opstellen van een goed plan.  

http://www.redemaosdadas.org/
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 Samenwerking met de plaatselijke gemeenten  12.4

 

In elke gemeente heeft BEM gewerkt aan een 

productief samenwerkingsverband met de lokale 

autoriteiten, waardoor gezamenlijke acties kunnen 

worden ondernomen, met name met de plaatselijke 

secretarissen van gezondheid, sociale bijstand en 

onderwijs.  

 

Vooral op het gebied van gezondheidszorg was de 

samenwerking noemenswaardig, zoals: 

gezondheidszorg op school, preventie van obesitas en ondervoeding, tandheelkundige zorg, voeding, 

gewichtscontrole, ongevallen binnenshuis, bescherming van de rechten van kinderen en tieners, 

kleuterzorg, jongerenzorg en onderricht in het verbouwen van eigen groenten. 

  

De Kindercentra konden ook in 2015 blijven functioneren, mede dankzij gemeentelijke subsidies van 

de FUNDEB (gericht op het basisrecht op onderwijs) en het nationale programma voor maaltijden op 

school (PNAE). 

 

Ook waren er contacten met de rechterlijke macht in de gemeenten Sabinópolis, Rio Vermelho en 

Carmésia om toezicht te houden op de betaling van toegekende uitkeringen. 

 

 Maatregelen op sociaal en onderwijskundig gebied 12.5

De afdeling Justitie van de gemeenten Rio Vermelho, Materlândia, Paulistas en Sabinópolis hebben 7 

volwassenen doorverwezen naar BEM voor het voldoen van een alternatieve straf in de vorm van het 

schoonhouden van het terrein rondom de gebouwen waarin de projecten plaatsvinden. Ook werden 

deze mensen ingezet voor constructie-werkzaamheden. Het ging in dit geval om 3 mannen en 4 

vrouwen voor perioden variërend van 8 tot 30 uur per week.  

 

Ook werden er vier tieners (3 jongens en 1 meisje) door Justitie onder onze verantwoordelijkheid 

geplaatst. Ze werden op verschillende plaatsen ingezet voor diverse activiteiten onder begeleiding 

van een volwassene. 
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13 GEZONDHEIDSZORG  
 

Verbetering van gezondheids- en voedingszorg  

Goede voeding in de juiste hoeveelheid is een fundamenteel 

recht van ieder mens. De Garantie op Nutritieve Voeding 

bestaat uit het recht op het verkrijgen van regelmatige, 

kwalitatieve maaltijden in de juiste mate. Dit ter 

bevordering van de gezondheid. Hierbij wordt ook rekening 

gehouden met de plaatselijke voedingsgewoonten en 

betaalbaarheid hiervan. 

 

De organisatie BEM is verantwoordelijk voor de productie van eigen levensmiddelen, waardoor circa 

700 families te eten krijgen, hetgeen onder andere ook bijdraagt aan de gezonde groei en 

ontwikkeling van kinderen en tieners. Mensen leren andere eetgewoonten aan om gezonder te 

kunnen leven. Om dit te bereiken worden de mensen geadviseerd en door het PNAE – (nationale 

programma voor gezonde voeding op de scholen) en met behulp van diëtisten. 

 

In 2015 werden er 429.262 maaltijden verschaft, 

(waaronder ook tussendoortjes) op de diverse projecten 

van BEM. Hiermee werden 1.019 mensen gevoed, 

waardoor we komen op een totaal van 1.710 maaltijden 

(incl. tussendoortjes) per dag. 

 

Door de komst van een tandartsenpraktijk in het wijkcentrum Nova Pousada konden we zo’n 60 

mensen helpen gedurende 47 behandelingen gedurende het hele afgelopen jaar. Hierbij kregen 

vrouwen uit deze armenwijk de prioriteit, aangezien het voor hen het moeilijkste is om elders een 

behandeling te ontvangen. 
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14 OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

Naast de directe steun aan de begunstigden van de projecten, organiseert BEM ook activiteiten die 

gericht zijn op de versterking en verbetering van haar teamleden. 

Er wordt op veel plaatsen ruimte geboden voor de projecten, de begunstigden en de gemeenschap, 

dit alles met de betrokkenheid en participatie van vrijwilligers 

 

 Conferentie Centrum Berea - CCB  14.1

 

Op de CCB biedt BEM ruimte voor sportevenementen en 

vrijetijdsbesteding, training voor haar medewerkers, socialisatie, 

vakantiekampen, conferenties en overige bijeenkomsten van 

diverse groeperingen die gekoppeld zijn aan BEM. Ook wordt het 

regelmatig gebruikt door de lokale kerken, de plaatselijke 

gemeenten, diverse projecten en schoolreisjes. En dit niet alleen 

voor mensen uit Sabinópolis zelf, maar uit de hele regio. In totaal 

ontving de CCB gedurende 2015 4.353 personen verdeeld over 47 evenementen, waaronder 958 

jongeren, 717 kinderen en 2.678 volwassenen. 

Onder de activiteiten die gehouden worden op de CCB rekenen we bruiloften, verjaardagen, 

diploma-uitreikingen en doopdiensten van de diverse kerken. Op het terrein staan twee grote 

gebouwen die slaapplaatsen bieden aan grote groepen bezoekers. 

 

 Vrijwilligers  14.2

De organisatie BEM houdt zich ook bezig met het werven en 

aanmoedigen van vrijwilligers die hun tijd en expertise willen 

inzetten om de plaatselijke gemeenschap van dienst te kunnen 

zijn. Deze vrijwilligers bestaan grotendeels uit mensen die zelf 

geholpen worden door middel van een of meerdere projecten. 

  

In 2015 waren 131 vrijwilligers betrokken bij activiteiten zoals: 

Workshops handvaardigheid, muziek, sport en spel, groentetuinen. We hadden beschikking over 

chauffeurs, psychologen, fysiotherapeuten, counselors, mensen die lezingen kwamen geven en 

vrijwilligers die zich op andere manieren wilden inzetten voor de families. 
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 Human resources 14.3

 

Bezigheid Aantal 

Sociale werkers 11 

Keukenpersoneel 11 

Algemene werkzaamheden 11 

Schoonmaaksters 05 

Boekhouders 03 

Penningmeester 01 

Arbeidsveiligheid 01 

Project managers 14 

Teamleiders 05 

Secretaresses 02 

Administrateur 01 

Maatschappelijk werkers 02 

Psycholoog 01 

Groepsleid(st)ers Kindercentra  26 

Groepleid(st)erassistenten Kindercentra  10 

Verzorg(st)ers  08 

Land- en tuinbouwmedewerkers  06 

Metselaars en bouwvakkers 03 

TOTAAL 121 
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 Toerusting 14.4

 

 Toerusting medewerkers van de sociale projecten van BEM - januari 2015, 40 uur, 90 deelnemers;  

 Weerbaarheidscursus voor kinderen in moeilijke leefsituaties - juli 2015, 24 uur,  32 deelnemers 

vanuit de Kindercentra te Sabinópolis en Euxenita, het wijkcentrum in de wijk Nova Pousada en 

project “Vangnet”;  

 Een nieuwe medewerker; Relaties; Complimenten Therapie; Evaluatie van de kwaliteit van 

kinderopvoeding; Omgaan met je stem. Team van het Kindercentrum te Euxenita, 7 uur; 

 Richtlijnen voor het disciplineren van kinderen; Toezicht op schoon sanitair: Risico’s en zorg voor 

de voeding, het juiste gebruik van beschermingsmiddelen; Intern reglement, Pedagogisch project, 

weerbaarheidsrichtlijnen en bijbehorende handleiding - BEM, Het belang van zonlicht, Workshops 

over muziek, Mishandeling, Project Natal en de cursus “4 Pilaren van de opvoeding” (Paulo 

Freire). Team van Materlândia, 16 uur, 11 medewerkers; 

 Motivatie – Leidinggeven op een eerlijke en wijze manier, normen en waarden, recreatie en 

ontspanning, goedheid, omgaan met mensen van een ander ras, dankbaarheid – team van 

Carmésia – van maart tot november, 7 uur -16 deelnemers; 

 Richtlijnen voor veiligheid, Gebed en  counseling – Senhora do Porto, 14 uur, 7 deelnemers; 

 Praktijktraining voor het team van ons Kindercentrum te Paulistas – juni 2015, 20 uur, gehouden 

in het Kindercentrum te Sabinópolis;  

 Richtlijnen voor veiligheid, Bomen project, Seksuele ontwikkeling van het kind – Team van het 

Kindercentrum te Paulistas, 8 uur, periode van mei tot oktober 2015; 

 Richtlijnen voor veiligheid, Evaluatie van de kwaliteit van samenwerking tussen de verschillende 

teams – gehouden in de periode van februari tot december 2015 voor 13 sociale medewerkers 

gedurende 12 uur;   

 Toerusting van de teams van Rio Vermelho en het wijkcentrum op de Nova Pousada te 

Sabinópolis -Planning, Ervaring uitwisselen over het functioneren van de projecten, Hoop: onze 

verwachtingen van God -10 sociale medewerkers;   

 Ontmoetingsdag voor de partnerorganisaties van het Braziliaanse Bijbelgenootschap - Belo 

Horizonte, 28 november, 9 uur;   

 Gevaren- en brandpreventie –Teamleden van het “Casa Laranja”, 10 deelnemers - 2 uur;  

 Sociale controle - Sabinópolis -12 uur, 1 en 2 oktober - 2 instructeurs;  

 Richtlijnen voor kinderen en tieners – Een nieuw concept; Systeem om de rechtsgang te 

waarborgen; Kinderbescherming; Werkmethodes – Sociale middelen en maatregelen - PMS-SMAS  

30 november  en 1 december, 16 uur, 2 instructeurs;  

 Vergadering over gezondheidszorg op school met als thema: “Mentale gezondheid in het 

onderwijs”; 

 Vergadering met de gemeentelijke sociale dienst; 

 46 bezoeken werden afgelegd aan de diverse projecten en Kindercentra om de mensen ter plaatse 

te oriënteren en bij te staan op pedagogisch en administratief gebied. Deze bezoeken zijn ook 

bedoeld ter motivatie van de plaatselijke leiding en hun teamleden; 

 Vergaderingen met het algemene management team; 11 keer in de periode van maart tot 

december;  

 2 bijeenkomsten met onze lokale leiders ter bemoediging en oriëntatie. Ook was deze tijd 

bestemd om ervaringen uit te kunnen wisselen en van elkaar te horen wat God heeft gedaan in 

elke plaats - 10 uur;  
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 Training in opvoedkunde voor de medewerkers van het Kindercentrum te Carmésia. Deze training 

werd gehouden in Sabinópolis gedurende 5 dagen;  

 Vergadering over het onderwijs in 2015 – 2 deelnemers, 6 uren;  

 Training en toerusting voor de plaatselijke leiders van de verschillende projecten van BEM – 30 

deelnemers, 10 uren. 

 

 Toezicht en evaluatie  14.5

 

FASE AANPAK DOELGROEP FREQUENTIE 

Opstellen   Strategische planning 
 Trainingen m.b.v. rollenspel 
 participerend onderzoek 
 Logboek 
 Maandelijkse inroostering in het project als 

vrijwilliger 

 Kinderen 
 Families 
 Technisch team  
 Groepsleid(st)ers 
 Netwerk  

 

 

Jaarlijks 

Uitvoeren 

 

 Logboek 
 Maandelijkse inroostering in het project als 

vrijwilliger 
 Bijeenkomst met de families 
 Ideeën box 
 Diagonale raad 

 Kinderen 
 Families 
 Technisch team  
 Groepsleid(st)ers 

Netwerk 
 

 

Dagelijks 

Jaarlijks 

Begeleiden  Vergadering 
 Maandelijkse verslagen  

 Technisch team 
 Begeleiders  

Jaarlijks 

Evalueren  Evaluatieformulier van de kwaliteit van zorg 
binnen de aangeboden projecten 

 Kinderen 
 Families 
 Technisch team  
 Groepsleid(st)ers 
 Netwerk 

Maandelijks 

Jaarlijks 
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 Algemeen overzicht van de dienstverlening 2015 14.6

 

TOTAAL AANTAL PERSONEN DIE GEHOLPEN WERDEN DOOR MIDDEL VAN DE PROJECTEN VAN BEM IN 2015 

Projecten/Programma’s/Dienst

verlening 
Sab Eux Mat RV Car S.Por Pau BH Mar G Total 

Kindercentrum: 0–3 jaar 72 20 43 59 51 25 30 0 71 371 

Project BEM-TE-VI: 4-6 jaar 57 17 23 54 32 14 14 0 18 229 

Project BEM-TE VI : 7-12 jaar 0 0 43 0 44 0 0 0  87 

Project Conectados kinderen  25 0 0 0 0 0 0 0  25 

Project Conectados: jongeren 28 0 0 0 0 0 0 0  28 

Kinderen in het “Casa Laranja” 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 

Moedergroepen 16 0 0 15 0 0 0 0  31 

Tienermoeders  7 0 0 12 0 0 0 0  19 

VEM: ouderen en weduwen 30 0 0 0 0 0 0 35 0 65 

Project: CLAVES 69 17 0 94 75 9 21 0 0 285 

“Leven als een gezin” RV 0-6 

jaar 
0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 

“Leven als een gezin” RV 7-12 

jaar 
0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 

“Samenleven” RV: 7-12 jaar 0 0 0 40 0 0 0 0  40 

Nova Pousada  0-12 jaar 50 0 0 0 0 0 0 0  50 

Nova P./Rio Vermelho: tieners 30 0 0 40 0 0 0 0  70 

Groentetuinen 22 9 0 0 0 0 0 0  31 

Plantages 82 0 0 0 0 0 0 0  82 

Tandarts behandelingen 76 0 0 0 0 0 0 0  76 

Famílias 423 41 75 203 71 22 58 35 70 998 

Totaal kinderen: 0-3 jaar 405 

Totaal kinderen: 4-6  jaar 272 

Totaal kinderen:  7-12 jaar 212 

Tieners en Jongeren 117 

Totaal kinderen en tieners 1006 
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Ouderen 65 

Totaal aantal direct geholpen 

mensen 
3.992  

Totaal aantal indirect geholpen 

mensen 
1.996 
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