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1. De uitvoerende instelling en haar opname in de lokale sociale context: 

De Congregatie van de Irmãs de Santo Agostinho de Bethel, met hoofdzetel in de stad São Salvador da Bahia, 
meer bepaald in Rua do Saboeiro, 04 Travessa nº 03 - CEP 41.180-635 Saboeiro, ontwikkelt acties met sociale 
projecten voor allen die door hen worden bereikt, om het leven van arme gezinnen menselijker en waardiger 
te maken. 
 

2. Context: 

Op deelstaatniveau is Bahia, waar het project plaatsvindt, de 
Braziliaanse deelstaat met de hoogste concentratie aan mensen 
die in extreme armoede leven (2,4 miljoen), volgens gegevens 
van het ministerie van Sociale Ontwikkeling en 
Hongerbestrijding. De drie staten waar de meeste mensen in 
extreme armoede leven, liggen in het noordoosten. De 
verklaring werd afgelegd door het Braziliaanse Instituut voor 
Geografie en Statistiek (IBGE) ter ondersteuning van het 
programma "Brazilië zonder extreme armoede". In het 
noordoosten wonen de meeste extreem armen, 9,61 miljoen 
mensen of 59,1%. Van hen woont de meerderheid (56,4%) op 
het platteland; 43,6% woont in stedelijke gebieden. 

 

Wat de demografie betreft, heeft het vruchtbaarheidscijfer een aanzienlijke daling ondergaan, die de 
veranderingen weerspiegelt die in Brazilië hebben plaatsgevonden, met name door de verstedelijking en de 
toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt. Op gemeentelijk niveau is Salvador de hoofdstad van de 
deelstaat Bahia, momenteel de derde hoofdstad van het land, maar deze titel heeft tot nu toe geen relevante 
resultaten opgeleverd voor de verbetering van het leven van zijn inwoners, er zijn nog heel veel “favelas, 
sloppenwijken”. De gezondheidszorg is precair, elke dag staan er enorme rijen bij de meest uiteenlopende 
zorgcentra. De klachten van de bevolking over het ontbreken van artsen zijn groot, de ambulante zorg is 
precair, van de 12 belangrijkste hoofdsteden van Brazilië neemt Salvador de 8e plaats in op de Index van de 
menselijke ontwikkeling. 
 
De cijfers zijn overweldigend: in Salvador zijn er 3.809 straatbewoners; er is een tekort aan woningen voor 
ongeveer 100.000 gezinnen, terwijl in de hele staat 39.370 leners in gebreke blijven bij het 
financieringssysteem voor huisvesting. Om deze arme mensen beter te kunnen helpen, beginnen de 
Zwartzusters in februari 2020 met het Project PELICANO, een actie ter bestrijding van de voedselonzekerheid 
die veel gezinnen treft die leven, wonen in de buurt van de Congregatie in de wijk Saboeiro in Salvador, Bahia, 
Brazilië. 

 
3. Afbakening van het actiegebied. 

Het project is vooral actief in de wijk van Saboeiro, die net als andere wijken een bevolking heeft met zeer 
lage of bijna geen inkomsten en gekenmerkt wordt door extreem arme gezinnen die dagelijks met 
voedselonzekerheid worden bedreigd. 
 



 
4. Sociale en economische context van de wijk Saboeiro. 

De wijk Saboeiro, één van de armste woongebieden van de stad São Salvador da Bahia, wordt gevormd door 
verschillende gemeenschappen van invasies (favelas die aanvankelijk met plastic en stukken hout werden 
gebouwd) die in de loop der jaren een van de grootste wijken van de stad hebben gevormd, met vandaag 
gemiddeld 250.000 inwoners. Deze wijk heeft een oppervlakte van een miljoen achtduizend vierkante meter 
(resultaat van het onderzoekscentrum IBGE). 
 

Het is een gebied met lage inkomens, gelegen in de zogenaamde kern 
van de stad, dat zich nu uitstrekt tot de plaats Arenoso, met een 
intensievere bewoning vanaf de jaren zeventig. De bevolking is 
overwegen zwart en heeft een laag inkomen. Er zijn daar talrijke 
werkloze gezinnen, woningen zonder basissanering, precaire scholen, 
onvoldoende of geen openbare medische zorg, met een overwegend 
populaire bouwstandaard; waar veel huizen in heuvelachtige gebieden 
zijn gebouwd, hoewel het ook al appartementen heeft van betere 
kwaliteit. 
Volgens gegevens van het gemeentelijk gezondheidssecretariaat (SMS) 
had in het district in het jaar 2000 minder dan 0,5% van de bevolking 
een hogeronderwijsdiploma en bedroeg het gemiddelde 
maandinkomen van de bewoners R$ 300 (driehonderd Reais of iets van 

60,00 euro). De discrepantie, het verschil tussen de armoedegroepen in deze regio geeft een duidelijk beeld 
van de situatie. Het hoge misdaadcijfer, de gewapende overvallen, het seksueel geweld tegen minderjarigen 
en vrouwen en het aantal bedelaars is een thermometer die ons laat zien hoe pijnlijk en uitzichtloos het leven 
van de overgrote meerderheid van de bevolking daar is. Het ontbreken van een toekomstvisie, de 
werkloosheid, de moeilijkheid om in basisbehoeften als voedsel, gezondheid en onderwijs te voorzien, leidt 
bij de inwoners tot een laag gevoel van eigenwaarde. 
 

5. Definitie van de actie: 

 

Het Sociaal Project PELICANO is een hulpactie voor gezinnen in een situatie 
van voedselonzekerheid die rond de gemeenschappen van de Zwartzusters, 
Irmãs Negras wonen. Deze actie van solidariteit met de armsten wil hen 
helpen in een van de basisbehoeften van ieder mens, het universele recht 
op voedsel. Ongeveer 50 gezinnen worden maandelijks geholpen met een 
basisvoedselmand. Deze actie draagt bij tot de redding van het gevoel van 
eigenwaarde van de begunstigden en versterkt de aanwezigheid van de 
Congregatie in de regio, waardoor zij de leer van Christus in het evangelie 
brengen " Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst 
en u hebt Mij te drinken gegeven en ook wat je voor de minste van de 
mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan." (Mt 25,35-40). 
 

 

6. Doelgroep: 

Arme en gemarginaliseerde gezinnen van de lokale gemeenschap die rond het huis van de Congregatie van 
de Zwartzusters, Irmãs Negras wonen. 
 

7. Doelstellingen: 

a. Algemene doelstelling: Het bestrijden van honger in de omgeving van de woonplaats van de congregatie 

en het bevorderen van het herstel van de waardigheid en het gevoel van eigenwaarde van arme mensen 

in situaties van sociale en voedselonzekerheid; 

b. Specifieke doelstelling: uitdelen van een mand met basisvoedingsmiddelen aan de meest behoeftige 

gezinnen in de wijk Saboeiro. 

 



8. Doelen: 

a. Maandelijks uitdelen van 50 basisvoedselpakketten 
b. Maandelijks 50 gezinnen bereiken  
c. Ongeveer 5000 mensen direct of indirect hiervan laten genieten binnen 24 maanden (2 jaar). 
d. De cognitieve groei van kinderen en adolescenten in de leerfase op school positief beïnvloeden; 
e. Het verminderen van honger en ellende in de omgeving van de woonplaats van de congregatie. 
 

9. Duur van de actie: 

Het is de bedoeling dat deze actie ter bestrijding van de honger 24 maanden duurt, of zolang als het nodig is 
om de realiteit te veranderen en of zolang er middelen zijn om de actie verder te zetten. 
 

10. Criteria voor opneming in de actie: 
Om aan de actie deel te nemen, moet het gezin in een situatie van voedselonzekerheid leven en in de 
omgeving van het huis van zusters wonen of in een gebied dat eerder voor de actie is uitgekozen. 
 

11. Uitsluitingscriteria:  

Voldoet niet aan de inclusiecriteria 

 

12. Methodologie: 
Er zal een voorafgaande selectie plaatsvinden van de gezinnen die door de actie zullen worden begunstigd, 
om na te gaan of zij in het project zijn opgenomen, en indien zij worden goedgekeurd, zal het gezin worden 
geregistreerd en op de overeengekomen data, plaats en tijd de voedselmand ontvangen; het zal ook worden 
gecontroleerd door een team dat voor dit doel door de Congregatie is opgericht en dat tijdens de uitvoering 
van de actie verslagen zal opstellen om de ontwikkeling van de sociale situatie van het gezin te controleren. 
 

13. Begrotingsraming: 

De begrotingsraming van het project bedraagt 10.000,00 R$ per maand (€ 2.000) en 120.000,00 R$ of € 
24.000,00 per jaar, wat neerkomt op een kostprijs van 200,00 R$ per basismand, € 40,00 die kan variëren 
onder invloed van de huidige economie van het land en de hoge inflatie-indexen die van invloed zijn op de 
levensmiddelen waardoor de basismand duurder wordt. 
 

Item Basis voedselmand 

  

Waarde per voedselmand R$ 200,00 of € 40,00 

Hoeveel voedselmaanden per maand 50 

Totale maandelijkse waarde R$ 10.000,00 of € 2.000,00 

Totaal jaarlijks bedrag R$ 120.000,00 of € 24.000,00 

Aantal jaren 2 jaar of 24 maanden 

Totaal aantal voedselmanden 1200 in 24 maanden 

Salvador, Bahia, Brasil, Outubro de 2022 

Ir. Angela Maria Dos Santos Lima, Coordenadora Regional no Brasil  

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTO AGOSTINHO DE BETHEL 

Rua do Saboeiro, 04 Travessa no03 – CEP 41.180-635 Saboeiro – Salvador - Bahia – Brasil Entidade Reconhecida 

de Utilidade Pública: Pelo Estado: Lei N0 4.017 de 06/05/1982 Pelo Município: Lei N0 3.199 / 82 C.N.P.J. 

14.799.191/ 0001- 08 – Tel. fax (71) 3230-1805 - E-mail: bethelnegras@gmail.com 

 

PROJETO SOCIAL DE COMBATE A INSEGURAÇA ALIMENTAR 

PELICANO 

mailto:bethelnegras@gmail.com

