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Project muzieklessen  
 

TOQUE VIDAS  - RAAK LEVENS AAN 
Het Aartsbisdom in Salvador Bahia Brazilië zorgt voor de opbouw van het algemeen welzijn in de 
samenleving door pastorale, educatieve en sociale acties met als leidinggevenden jonge mensen. Het doel 
is het bevorderen van een nieuwe beschaving van liefde, licht te werpen in de samenleving die nu ziek is  
en de rug toekeert naar het lijden en het analfabetisme en niet zorgt voor zwakken en kwetsbaren. 
 
Onze sociale kwetsbaarheden zijn van verschillende aard... Wij weten van de pijnen, gebreken en 
historische smarten in verschillende beschavingen die voortvloeien uit de ontelbare kwetsbaarheden en 
sociale risico's, waarvoor zij onze aandacht vragen. Er zijn inbreuken op de familiewaarden, vooral in de 
jeugdwereld, het drugsgebruik onder jongeren, het fysieke geweld en de uitroeiing van de jeugd. Helaas 
gebeurt het dat veel familieleden hun jonge kinderen onderdompelen in de "wereld van de drugs". Al 
deze wonden in de huidige tijd zijn gebaseerd op de wortels van de vroegere wereld in de kolonisatie 
onder de volkeren, racisme/slavernij en de verticalisering van de dialoog zonder liefde voor de naaste.  

 

Helaas is Salvador de stad in het noordoosten waar vrouwen het meest te lijden hebben onder fysiek 
huiselijk geweld. Dit betekent dat één op de vijf vrouwen in Salvador in haar leven te maken heeft gehad 
met een vorm van huiselijk geweld. Salvador, Natal en Fortaleza gaan aan kop met prevalentiecijfers van 
respectievelijk 19,76%, 19,37% en 18,97%.  
 
Met verdriet stellen wij vast dat het aantal jeugdige delinquenten om verschillende redenen toeneemt, 
zoals financiële problemen, slecht gezelschap en de gezinsstructuur.  Deze realiteit is betreurenswaardig. 
De slachtoffers zijn meestal mannen, jongeren en bewoners van de periferie. Van 2011 tot 2021 zijn 1.200 
jongeren van 19 jaar vermoord. 
 
Hoe triest dat in een decennium opzettelijke dodelijke geweldsdelicten het leven hebben gekost aan meer 
dan 20 duizend mensen (jongeren) in Salvador en het metropolitaans gebied. Zoveel mensen dat het 
genoeg zou zijn om een van de 13 steden van Bahia te bevolken die volgens schattingen voor 2020 van 
het Braziliaanse Instituut voor Geografie en Statistiek (IBGE) tussen de 20 duizend en 21 duizend inwoners 
hebben. 
 
De rapporten van de SSP geven geen informatie over de huidskleur van de slachtoffers, maar specialisten 
wijzen erop dat de meeste mensen die een gewelddadige dood sterven jong en zwart zijn en uit de 
periferie komen - ook degenen die door politieoptreden zijn gedood, die niet in de rapporten voorkomen 
en dus geen deel uitmaken van de lijst van de duizend doden die dit jaar al zijn gevallen. 
 
De tijd om collectief te evolueren is bezorgd en verbonden met deze kwetsbaarheid. Ze vraagt zich af hoe 
er nieuwe lichtpunten, cirkels van co-existentie en alternatieve wegen voor iedereen om leven in 
overvloed te hebben, kunnen worden (her)bedacht? U kunt ons helpen om licht te brengen bij de jeugd. 
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Wij kunnen antwoorden dat het onderwijs met de waarden van geloof, hoop en naastenliefde samen met 
de mensenrechten ook het punt van evenwicht voor een nieuwe samenleving in de cultuur van de zorg 
voor zichzelf, voor de ander en voor het gemeenschappelijke huis heeft onthuld omdat opvoeden een 
sublieme taak is, in die zin presenteert zij het project TOQUE VIDAS, raak levens aan. 
 
 
Het project TOQUE VIDAS heeft tot doel 500 kinderen, adolescenten en jongeren tussen 6 en 21 jaar uit 
de talrijke perifere gemeenschappen van Salvador rond Saboeiro, Narandiba, Beiru/Tancredo Neves/ 
Arenoso en de omliggende gebieden een muzikale initiatie, artistieke instrumentale praktijk en menselijke 
vorming/promotie te bieden. 
 
De uitvoering van dit soort sociaal-educatieve werkzaamheden draagt bij tot de verbetering van de 
jeugdgevoeligheid, het concentratievermogen en het geheugen, wat het alfabetiseringsproces en het 
wiskundig redeneren ten goede komt. "Muziek stimuleert delen van de hersenen die niet door andere 
talen worden ontwikkeld, zoals schriftelijke en mondelinge. Het is alsof we onze 'hardware' krachtiger 
maken".   
 
Wij willen in dit project TOQUE VIDAS onze opvoedingsmethode 4D delen, de methodologische en 
didactische strategie van interactie met de persoon in zijn biopsychosociale en spirituele dimensies en zo 
onze kennisuitwisseling laten plaatsvinden met een integrale kijk op de persoon in vorming. Wat de 
biologische en psychische dimensies betreft, menen wij dat Frankl (1978) stelt dat "de eenheid lichaam-
ziel geenszins de integrale mens vormt. De totaliteit van de mens behoort tot een derde element - in 
wezen het geestelijke" (FRANKL, 1978. blz. 74). Er is een eenheid in veelheid, waarbij de biologische en 
psychologische dimensie feitelijk, geconditioneerd zijn, terwijl de spirituele dimensie, dat wil zeggen in de 
ethiek, ongeconditioneerd is, maar facultatief, zonder verwijzing naar religiositeit, hoewel religiositeit een 
van haar uitingen kan zijn, net als liefde, humor, sport en kunst (GUBERMAN, 2020). 
 
ONDERWIJS 4D: 
 
Het project TOQUE VIDAS is gericht op muzikale, artistieke initiatie en menselijke vorming/promotie voor 
kinderen, tieners, jongeren en hun families.  
 
TOQUE VIDAS heeft de medeverantwoordelijkheid voor de opvoeding in de biopsychosociale en spirituele 
dimensies met de families, opvoeders en instellingen in onze samenleving, daarvoor geloven wij in de 
musicalisering als een bevrijdende praktijk die zin geeft aan het leven van de betrokkenen, want wie zingt, 
speelt, onderwijst en interpreteert, maakt van het leven de kunst van de ontmoeting in de betovering van 
het leven.   
 
In de eerste editie zal TOQUE VIDAS gedurende zes maanden 100 uur duren, tweemaal per week met 4 
uur activiteiten, met een werkbelasting van 40 uur per maand; 32 uur met klassikale activiteiten en 8 uur 
met activiteiten in een virtuele leeromgeving.  De kosten van TOQUE VIDAS worden opgebouwd met 
medewerking van de netwerkpartijen zijnde pedagogische middelen, kantoormateriaal, muziek-
instrumenten/accessoires, technologische apparatuur, voedsel en personele middelen.   
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❖ INVESTERING:   R$  
 
 

1. Pedagogische middelen:  R$ 5.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Kantoorbenodigdheden:  

Stoelen / Tafels , Computer / Printer , Beamer, Kantoormateriaal   

 
3. Muziekinstrumenten / toebehoren ICIMA R$ 15.000  

✓ 10 violen Eagle VW441 maat 4/4          4.000,00 R$ 
✓ 12 guitaren Strato  1.500,00 R$ 

EDUCATIE 4D: 
 

BIOLOGISCH PSYCHOLOGISCH SOCIAAL SPIRITUEEL 

    

Lichaam Identiteit  Ik Mystiek  

Gezondheid Persoonlijkheid Familie Spiritualiteit   

Seksualiteit  Relatie Gemeenschap Dienst v.h algemeen belang 

Lichamelijke opvoeding  Plezier Pluraliteit Innerlijke vrede  

Welzijn  Keuzes  Dromen Geluk 

Verlangen Wil  Werken  Prestatie  

Vrouw zijn  Vrouw zijn  Relaties Waardigheid 

Materiaal Hoeveelheden Werkgroepen Onkosten R$ 

Sulfietpapier A4 
75 gram, Wit 

5 Dozen met 5 
pakken van 500 
vellen 

  

Potloden    

Rubbertjes, rekkers    

Notaboekjes     

Pennen    

Mappen     

Rugzakken     
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✓ 10 Diogo C18 gitaren maat 20                  3.800,00 R$ 
✓ 05 fluiten Yamara Gemany                      500,00 R$ 
✓ 05 slagwerken Gope/ IZZO                                 800,00 R$ 
✓ Toebehoren muziek snaren, stemvork,   1.400,00 R$ 
✓ Onderhoud van de instrumenten                              2.500,00 R$ 

 
4. Voeding, onderhoud:   24.000,00 R$ 

 
 

1 crianças    dias  Oficina A+B:  R$ 2.50 uni. Mês  Carga horarias  Custo final R$  

Zezinho  Seg e qua 8 dias no mês  R$ 5.00 Agosto 
4semana  

32h de 
atividades   

R$ 40.00 

500 
Ze/Marias 

96/96 192 dias R$ 960.00 24 semanas 768 h de 
ativardes 

R$ 24.000 

 

 

 

 

 
5. Personeelszaken, functies en uren per maand:  26.000,00 R$ 

 
R$ 1.500,00 x 6 maanden (R$ 9.000,00) / 1 Pedagoog (25u) om de menselijke en muzikale opleiding te 
coördineren, het netwerk te plannen en te articuleren; begeleiden tijdens bezoeken, organiseren en 
verzorgen van instrumenten en fysieke ruimte. 
 
R$ 550,00 x 6 maanden (R$ 3.300,00) 01 Psycholoog (10u) voor het coördineren van menselijke vorming en 
samenleving 
 
 
R$ 500,00 x 6 maanden (R$ 3000,00) 02 Sociaal opvoeder (10u) coördineert menselijke opleiding en sociale 
interactiecirkel voor jongeren / begeleidt sociale interactiebezoeken 

 
R$ 250,00 x 6 (R$ 1.500,00) x 04 (R$ 6.000,00) Jonge muzikale begeleider (snaren gitaar en violen) 16u - om 
instrumentale gitaar en andere instrumenten te onderwijzen en te oefenen, te begeleiden bij sociale 
bezoeken, presentaties en articulatie. 
 
R$ 250,00 x 6 (R$ 1.500) x 02 (R$ 3.000,00) Jonge muzikale begeleide (blaas/slagwerk) 16 uur les in en 
oefenen met fluiten, viool en percussie en andere instrumenten, begeleiden tijdens bezoeken en 
presentaties en articulatie. 
 

6. Transportmiddelen: In zes maanden R$ 30.000,00 

 

Ons team:  

Jean Santos - Sociaal pedagoog - Pedagoog  

Lucia Maria - Sociaal Pedagoog - Psycholoog   

Leila Santana - Sociaal Pedagoog - Maatschappelijk Werker  

Aristenio Custotio - Sociaal pedagoog - Visuele communicatie  

Jean Philipe, muzikant, jonge leerling  

Renize Neves, Fotograaf - Jonge Leerling 

Thauman Martins, Muziekstudent 
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Samenvatting van het project 

Het project TOQUE VIDAS beoogt de muzikale en artistieke initiatie en de menselijke ontwikkeling van 

kinderen, adolescenten, jongeren en hun gezinnen in sociaal kwetsbare situaties in een actiegebied in 

de wijken van Cabula, met name in Saboeiro, Narandiba, Beiru/Tancredo Neves/Arenoso en de 

omliggende gebieden met 500 kinderen, adolescenten en jongeren. 

 

TOQUE VIDAS is gericht op 4D onderwijs, de methodologische en didactische strategie van interactie 

met de persoon in zijn biopsychosociale en spirituele ontwikkeling.  

 

Er is een investering nodig van R$ 100.000,00 (Honderdduizend Reais) of € 20.000,00 om te voldoen aan 

de pedagogische eisen, digitale middelen, voedsel, personeel, transport, onderhoud van apparatuur en 

verandering van mensenlevens. 

Wij willen indirect 15.000 mensen beïnvloeden in de context van het gezin, de school en de 

gemeenschap. 

 

Bron: ¹De gegevens komen uit het onderzoek Sociaaleconomische omstandigheden en huiselijk en 

familiaal geweld tegen vrouwen, uitgevoerd door de Federale Universiteit van Ceará (UFC), door het 

Instituut voor Geavanceerde Studie in Toulouse en het Maria da Penha Instituut. 

²In een decennium verloren Salvador en het gebied rond Miami 20.000 levens door geweld - Jornal 

Correio (correio24horas.com.br) 
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