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Project studiebeurzen voor jongeren. 
 

Me chamo Priscilla Stephanie Nascimento da Silva, °31/07/2003. 

 

Priscila Stephanie Nascimento Da Silva.  
Geboortedatum: 31/07/2003. Moeder: Oilma Nascimento da Silva. Vader: Roberto da Silva. 
Buurt: São Gonçalo.  
Studeren: verpleging. Stage: als een jonge leerling.  
Ik ben Priscila Stephanie Nascimento da Silva, ik ben op weg naar een professionaliseringscursus, een 
cursus die ik leuk vind en waarin ik me herken, maar het wordt een beetje ingewikkeld door het werk. Ik 
werk als een jonge leerling, verdien de helft van het minimumloon, mijn ouders zijn werkloos, dus ik 
help thuis, en om de opleiding te blijven volgen heeft een zekere kostprijs. Uitgaven voor materialen, 
collegegeld, vervoer.  
Maar met dit alles ga ik door, omdat het een gebied is dat heel goed bij me past, en ik weet dat ik er het 
beste van mezelf in zal geven! En dit is een manier om thuis beter te helpen. De cursus duurt twee en 
een half jaar, ik doe het één keer per week (zaterdag). 
In deze periode heb ik veel onkosten voor het nodige materiaal, zoals: 
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Naam Prijs in Reais Euro

2 Fysiologische serums 10ml. 20,00

1 Naald 40x12 (Aspiratie). 2,00

1 naald 25x07 of 25x08 (voor IM). 1,50

1 Naald 13x03 of 13x4,5 (voor SC). 1,50

2 Spuiten 3, 5 of 10 mL 5,00

2 Spuiten 1 ml of 100 IE 3,00

2 Paar procedurehandschoenen 2,00

Praktijk voor venapunctie

2 Zoutoplossing 10ml 20,00

2 klemmen Jelco nr. 22 of 24 10,00

2 scalpen nr 21 of 23 7,00

2 spuiten 10 ml kan met naald zijn 5,00

2 Naalden 40 x 12 (aspiratie) 4,00

1 Micro-Tape of Micropore 7,00

1 Stuwband rubber of met klem 6,50

3 paar procedurehandschoenen 3,00

Andere materialen

Zuurstofmeter 109,12

Glucometer 61,80

Digitale thermometer 35,20

Stethoscoop 260,70

Geborduurde jas 150,00

Broek 80,00

Overhemd 60,00

Schoenen 80,00

Doos steriele handschoenen 22,00

Pakje steriele gaasjes 15,00

Spuitverpakking 10 ml 15,00

Katoenen zakje 5,00

Pakket pet 9,50

Pakket handschoenen 20,00

Masterpakket 20,05

Bloeddrukmeter 190,00

Bloeddrukmeter digitaal 77,57

1.308,44 261,68
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Me chamo Sarah Caroline Neri Santos 
 

 
 

Ik ben 19 jaar oud, ik woon in Salvador, Bahia, in de wijk Tancredo Neves. Ik woon momenteel bij mijn 
moeder, mijn zussen en mijn grootouders. Ik schrijf deze brief omdat ik een groot verlangen heb om naar 
de universiteit te gaan en onderwijs te studeren.  
Welnu, sinds ik een klein meisje was heb ik altijd graag leraar gespeeld en toen ik bij de muziekcatechese 
kwam, was het onze methodiek om van elkaar te leren, dus ik leerde het weinige dat ik wist en voor mij 
was het altijd zeer lonend, want om te zien hoe iemand een instrument leert bespelen en te weten dat ik 
aan dit proces bijdraag, is zeer motiverend. Helaas zijn mijn ouders gescheiden en mijn relatie met mijn 
vader is niet erg hecht en mijn moeder is werkloos. Helaas heeft geen van beiden hoger onderwijs gevolgd, 
maar dit zet me ertoe aan deze cyclus te willen sluiten, en steeds meer te voelen hoezeer ik moet 
studeren, hoezeer ik een diploma nodig heb, om te investeren in mijn toekomst. 
Ik probeerde via Enem op een openbare universiteit te komen, maar mijn resultaten zitten in het 
gemiddelde, en dat is nog steeds niet genoeg. Met dezelfde resultaten probeerde ik op een particuliere 
universiteit te komen, ik kreeg wat kortingen, maar ik kan de kosten nog steeds niet betalen. 
Hier in Salvador in Bahia hebben we enkele mogelijkheden van privé college, die gemiddeld 664,00 tot 
800,00 R$ per maand bedragen. In die zin is het voor mij niet haalbaar om naar de universiteit te gaan. 
Ik hoop echter hulp te krijgen en zo 4 jaar pedagogie te kunnen studeren. 
 
Nodig bedrag: R$ 800,00 x 12 maanden/ jaar = 8000,00 R$ per jaar x 4 jaar = R$ 38.400,00 of € 7.680,00 
of per jaar € 1.920,00  
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Me chamo Lilian Ingrid Santos Nascimento 

 

Ik ben 24 jaar oud. Mijn ouders, die momenteel werken als klerk en straatveger, dragen niet alle financiële 

lasten. Ik schrijf een oproep om toegelaten te worden tot het UNIFACS College, voor de opleiding 

verpleegkunde die gemiddeld 550,00 reais per maand kost. Helaas heb ik geen financiële mogelijkheden 

om dit te betalen. Voor mij zou het echter de verwezenlijking van een grote droom zijn, omdat het zou 

bijdragen aan mijn persoonlijke en professionele groei, en om een jonge zwarte vrouw te zijn die heeft 

gevochten om haar werkelijkheid te veranderen, door te laten zien dat het mogelijk is om te zijn wie we 

willen zijn, het geheim is om nooit op te geven. Mag ik rekenen op uw steun? 

Prijs: 550,00 R$ x 12 maanden x 4 jaar = 26.400 R$ of € 5.280,00 of € 1.320,00 per jaar. 
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Me chamo Thaynara Martins Gomes 

 

Ik ben 31 jaar oud, ik woon in de wijk Tancredo Neves? Op dit moment in mijn leven studeer ik voor een 

graad in pedagogie aan het Visconde de Cairu College, ik zit in het 6e semester. Ik betaal het college, 

met veel moeite, en kreeg een beurs van 50%. De cursus kost R$ 630,00 reais en ik betaal op dit 

moment R$ 315,00 reais. Maar ik heb kosten van mijn vervoer en fotokopies. Ik heb een droom om mijn 

eerste graad te halen en wie weet, misschien mijn tweede. Door onderwijs zie ik veranderingen in het 

leven van mensen en in de wereld. Als leraar kan ik een verschil maken, een zaadje planten dat zich kan 

vermenigvuldigen. Door onderwijs openen onze dromen en doelstellingen deuren van mogelijkheden, 

niet alleen voor degenen die studeren, maar voor allen die bezig zijn, zoals de pedagoog Paulo Freire zei: 

"Als onderwijs alleen de samenleving niet verandert, verandert de samenleving zonder onderwijs 

evenmin."  

We kunnen dus stellen dat onderwijs het leven verandert en ook de omgeving waarin we leven, 

waardoor we de kans krijgen op een waardig leven. Ik wil deel uitmaken van de transformatie in het 

leven van iedereen die kennis zoekt. Graag reken ik op uw hulp: 

Prijs: 315,00 R$ x 12 x 2 jaar = R$ 7.560 of € 1.512,00 
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Meu nome é Maiana Ribeiro dos Santos, 

 

 

Ik ben 29 jaar oud en woon in de wijk Arenoso. Ik woon samen met 4 broers, mijn moeder en mijn 5-jarige 

dochter. Ik woon op de parochie Espírito Santo, in Santa Teresinha do Menino Jesus, gelegen tussen de 

wijken Tancredo Neves en Arenoso. Momenteel is mijn moeder de enige loontrekkende van het huis. Zij 

werkt als gezondheidsagent in de Family Health Unit (USF) van Arenoso. Ik heb grote belangstelling voor 

een studie verpleegkunde, maar op dit moment kan ik de kosten van het collegegeld, dat momenteel 

tussen de R$1000 ligt, met een duur van 60 maanden (5 jaar) niet betalen, maar ik zou graag de kans 

krijgen om deze studie te volgen en af te studeren, zodat ik in de toekomst dit beroep kan uitoefenen en 

zoveel mogelijk mensen kan helpen. Salvador, 15 oktober 2022 Maiana Ribeiro dos Santos 

Prijs: R$ 1000,00 *12 maanden * 5 jaar =  R$ 60.000,00 of € 12.000,00 
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Me chamo Helena Eloisa Dos Santos Neri 
 

 
 
Ik ben getrouwd met Jean Santos en samen hebben we vijf kostbare stenen die onze kinderen zijn. Ik heb 
de middelbare school al afgemaakt. Ik heb er altijd van gedroomd om de opleiding Technische 
Verpleegkunde te volgen, maar heb nooit de kans gehad, maar ik zie dat het nu de juiste tijd is om het te 
realiseren. Ik dank u nu al om de droom te helpen realiseren van mensen die hoog dromen. Hartelijk dank. 

En moge God U zegenen     . 
 

Prijs: R$ 1000,00 *12 maanden * 5 jaar =  R$ 60.000,00 of € 12.000,00 
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Meu nome é Jean Victor Ribeiro dos Santos, 

 

 

Ik ben 20 jaar oud, ik woon in de wijk Arenoso, ik woon met 4 broers, mijn moeder en mijn 5 jaar ouder 
nichtje. Ik woon op de parochie Espírito Santo, gelegen tussen de wijken Tancredo Neves en Arenoso. 
Momenteel is mijn moeder de enige kostwinner van het huis. Zij werkt als gezondheidsagent in de Family 
Health Unit (USF) van Arenoso. Ik ben zeer geïnteresseerd in een studie geneeskunde, maar op dit 
moment kan ik me de kosten van het collegegeld niet veroorloven, dat momenteel ongeveer R$10.000,00 
bedraagt en ongeveer 72 maanden (6 jaar) duurt. Ik zou graag de kans krijgen om deze studie te volgen 
en af te studeren, zodat ik in de toekomst dit beroep kan uitoefenen en zoveel mogelijk mensen en levens 
kan redden en verzorgen. 
Salvador, 15 Oktober 2022  Jean Victor Ribeiro dos Santos 
 

Prijs: R$ 5.000,00 *12 maanden = R$ 60.000,00 * 6 = R$ 360.000,00 

of € 72.000,00 of € 12.000,00 per jaar. 

  



9 

 

Me chamo Ana Carolina  

 

 
Ik ben 18 jaar oud, dochter van Jamylle Novais en Alex Sandro. 
Ik heb twee broers en zussen, Alexia (9 jaar), Alexandre (19 jaar). 
Ik kom via deze brief mijn verlangen uiten om psychologie te kunnen studeren. 
Wij weten dat een openbare universiteit moeilijkheden oplevert om een plaats te krijgen, en dat 
particuliere universiteiten duur zijn en dat wij er vaak geen gebruik van kunnen maken bij gebrek aan geld. 
Ik heb als doel psychologie te studeren om diegenen te kunnen helpen die dat het meest nodig hebben, 
diegenen die met moeilijkheden kampen en geen doel in het leven zien. 
Ik zal u een episode uit mijn leven vertellen, zodat u het waarom van mijn liefde voor de psychologie beter 
kunt begrijpen. Ik had een beginnende depressie, waarbij ik geen doel meer had in mijn leven, ik had geen 
hoop meer. Ik had begeleiding van een psycholoog en ik zie hoe dit me heeft geholpen te zijn wie ik ben. 
Vandaag heb ik, dankzij God, een nieuwe visie op de wereld en vooral op het leven! 
Het leven dat God ons gaf zodat we erin kunnen opbloeien. 
Ik hoop dat ik met deze woorden mijn liefde voor de studie van de psychologie heb kunnen uitdrukken en 
ook een episode uit mijn leven heb kunnen delen. 
 
Nodig bedrag: R$ 800,00 x 12 maanden/ jaar = 8000,00 R$ per jaar x 4 jaar = R$ 38.400,00 of  
€ 7.680,00 of per jaar € 1.920,00  
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Sou o Gabriel Costa, Gabriël Reis de Salvador-BA. 
 

 
 

 
Ik werk in de muziek sinds de leeftijd van 5 jaar met de muzikale catechese, vandaag met 22 jaar ben ik 
bespeler van verschillende instrumenten, componist, mobilisator en muzikale opvoeder, student in het 
technische gebied en uitbreiding in de muziek. Ik ben van plan en wil naar de hogere opleiding in Muziek, 
waar ik de droom heb om MUZIEKTHERAPEUT te worden. 
Door de cursus Tempo de Evoluir waar ik in 2020 aan deelnam, kon ik een ander perspectief hebben, 
kreeg ik een overtuigender blik op het gebied van ondernemerschap, en heb ik mijn eigen identiteit als 
EEN muzikaal en sociaal wezen, Prijser ik mijn vaardigheden en zet ik ze om in dromen, gericht op waar ik 
wil komen. 
Ik maak deel uit van een project dat is ontstaan vanuit een houding van liefde voor anderen, waar het een 
lichtpunt genereerde en vandaag veel mensen verlicht, omdat de mogelijkheid om een pad naar dromen 
te volgen, door sommige moeilijkheden en gebrek aan steun zelfs om te studeren, worden vergeten. 
Ik ben waardig waar ik mezelf over een paar jaar zie, als MUZIEKTHERAPEUT. Dit is mijn droom, naar de 
universiteit gaan en mijn waardigheid versterken. 
 
 
Nodig bedrag: R$ 800,00 x 12 maanden/ jaar = 8000,00 R$ per jaar x 4 jaar = R$ 38.400,00 of  
€ 7.680,00 of per jaar € 1.920,00  
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Me chamo Thaumam Martins faculdade de música 
 

 
 
Ik bem Thaumam Martins en zou graag de muziekacademie volgen en reken graag op uw hulp. 
 
Nodig bedrag: R$ 800,00 x 12 maanden/ jaar = 8000,00 R$ per jaar x 4 jaar = R$ 38.400,00 of  
€ 7.680,00 of per jaar € 1.920,00  
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Me chamo Salete Dias 
 

 
 
 
Ik ben 42 jaar oud, ik kom uit een traditioneel gezin met 5 broers, zijnde in totaal 6 (zes) met mij en 
alleen ik als vrouw Alleen ik en mijn oudere broer hebben de middelbare school afgemaakt. Mijn 
moeder is nu met pensioen en heeft altijd als dienstmeisje gewerkt. Mijn ouders zijn gescheiden sinds ik 
16 jaar oud was, daarna heb ik mijn 2 diploma met veel moeite gehaald, gestudeerd en gewerkt, want 
elke keer dat een van mijn broers het huis verliet, nam hij zijn eigen familie op zich en wie in huis was, 
nam de kosten op zich. Vandaag ben ik getrouwd met een geweldig persoon (Fabio), en we 2 kinderen, 
Raissa van 14 jaar en Fabio van 11 jaar. Ik zou dus graag een college HR ( Human Resources) willen doen, 
omdat het werkterrein nogal veelomvattend is.   
 
Nodig bedrag: R$ 800,00 x 12 maanden/ jaar = 8000,00 R$ per jaar x 4 jaar = R$ 38.400,00 of  
€ 7.680,00 of per jaar € 1.920,00  
 
 

Dankbaarheid      Salete Dias. 
 


