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THE
DARK
DAYS
ARE
OVER

FAVELA STREET 
ZET ZICH IN
VOOR KANS-
ARME MEIDEN
IN SLOPPEN-
WIJKEN VAN
RIO DE JANEIRO

‘Creating a new generation of strong role models through the power of 

street football.’ Ziedaar de missie van Favela Street, een bijzondere 

organisatie met een bijzonder doel. Sinds de oprichting is Favela Street 

bezig de donkerste dagen uit het bestaan van Braziliaanse straatmeiden 

wat lichter te kleuren. Favela Street biedt ze structuur, ritme, een platform 

en een uitlaatklep door middel van straatvoetbal. Inmiddels heeft de in 

Amsterdam opgerichte organisatie de levens van tientallen meisjes 

veranderd van drugsdealer of wapenhandelaar in straatvoetbalster. 

Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija reist geregeld af naar Rio de Janeiro. Soms 

loopt ze praktisch door vuurgevechten tussen drugsbendes en politie, 

maar niets houdt haar tegen om haar doel te bereiken: jonge Braziliaanse 

meiden veranderen van rebel in rolmodel, allemaal door middel van haar 

grote passie en talent: straatvoetbal. Net terug uit de sloppenwijken van 

Rio, sprak Rocky met Life After Football over haar werk aldaar.
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Het woord ‘favela’ (sloppenwijk) brengt bepaalde associaties 
met zich mee, zoals daar zijn armoede, drugsbendes, crimi-
naliteit en onveiligheid. In een omgeving waar druglords het 
hoogste woord hebben en de cartel leader de scepter zwaait, 
lijkt het voor jonge meiden onbegonnen werk om op straat te 
spelen. Vrouwenvoetbal is bepaald geen geaccepteerde bezig-
heid in deze contreien. Sterker nog, de definitie van ‘vrouw 
zijn’ die in de favela’s geldt, gaat gemiddeld gesproken niet 
veel verder dan de afwas doen, wassen, koken en kinderen 
baren. Het is moeilijk vrouw te zijn in de sloppenwijken, vele 
meisjes worden op jonge leeftijd al in ‘harde mannenbanen’ 
geduwd. Een aantal handelt in wapens, vaak ook worden ze 
ingezet als runner voor de narcos. Het gaat er net zo hard aan 
toe als in de gelijknamige televisieserie.

Als de – inmiddels straatvoetballende – meiden vroeger niet 
in kogels handelden, dan hebben ze er vaak genoeg voor 
moeten wegduiken. Traumatische gebeurtenissen staan 
onuitwisbaar op hun netvliezen geprint, puur omdat zij de 
grip op hun eigen leven zijn verloren. Het project Favela 
Street biedt hen een uitweg: een nieuw leven. Een leven met 
een ritme, een structuur en de mogelijkheid hun talent te 
ontwikkelen. Het straatvoetbal zelf draait voor de Favela 
Streetteams net zo veel om voetbal als om het opbouwen van 
zelfvertrouwen. De meest talentvolle speelsters worden 
speciaal opgeleid tot sportbegeleiders en fungeren als rolmodel 
binnen de favelagemeenschap. 

OVER ETHIEK,
NORMEN & WAARDEN

Dat Favela Street een geweldig initiatief en een nobel doel is, is 
absoluut een feit. Sinds jaar en dag is de organisatie bezig het 
leven in de favela’s draaglijker, leerzamer en leuker te maken. 
Rocky Hehakaija: ‘Als je opgroeit  in zo’n sloppenwijk, word 
je als favelada gezien. In Brazilië speelt sociale uitsluiting nog 
sterk. Als favelada word je bij voorbaat uitgesloten van bepaalde
toekomstkansen, zoals goed onderwijs of een baan.’ Dankzij  
Favela Street hebben enkele bijzondere meiden de sloppenwij-
ken achter zich gelaten. Zo ging Jessica naar Cambridge om 
Engels te studeren en is Dryka al twee keer in Amerika geweest, 
waar zij een toekomst wil opbouwen. Favela Street wil de 
faveladas niet zozeer uit de favela’s halen, maar Rocky en de 
haren willen deze meiden laten zien dat ze er mogen zijn. 
Dat ze goed zijn zoals ze zijn. Ze leren deze jonge vrouwen te 
groeien als sporter en als mens. Bovenal leren zij hen hun eigen 
keuzes te maken. 

Rocky: ‘Soms moet je je Nederlandse normen en waarden even 
parkeren om te bereiken wat je wilt bereiken. Als je als gringo, 
als buitenlander een favela binnenkomt, ben je per definitie je 
leven niet zeker. Als wij Vila Cruzeiro (een beruchte sloppen-
wijk, red.) binnengaan, moeten we vooraf afspraken maken met 
de leiders van drugsbendes om onze veiligheid te waarborgen. 
Vanuit een meer zwart-witte, westerse kijk op de situatie is dat 
misschien moeilijk voor te stellen. Wat je moet begrijpen, is 
dat er wel degelijk gevoel en liefde zit in de harten van de leden 
van zo’n drugskartel, terwijl het toch mensen zijn die dingen 
doen die wij verafschuwen. Maar wij doen iets dat ten goede 
komt aan de kinderen in de favela’s, daarom laten ze ons in alle 
veiligheid binnentreden in hun gemeenschap. De mensen die 
in die bendes opereren, mensen die wij beschouwen als zware 
criminelen, zijn wel de ooms, tantes, broertjes en vriendjes van 
de meiden waar wij mee werken. Hun criminele activiteiten 
zijn moeilijk goed te praten, maar op hun manier proberen zij 
ook hun community overeind te houden. Net als wij, hebben ook 
zij het beste voor met de mensen die daar leven, maar wel op 
hùn manier. Dat klinkt vreemd omdat het in onze ogen gepaard 
gaat met een onnodige hoeveelheid geweld. Maar als de politie 
een 16-jarige drugsrunner neerschiet, is de represaille, die zijn 
‘bazen’ daarop laten volgen, hun manier om de gemeenschap 
te beschermen. De hoeveelheid politiegeweld in Brazilië is 
enorm – er worden veel jonge, donkere mannen doodgeschoten 
door de politie zonder dat daar verantwoording voor wordt 
afgelegd. Het zal je wellicht zijn ontgaan in het nieuws, maar 
dat probleem is in Brazilië groter dan bijvoorbeeld in Amerika. 
Als inwoner van een favela rest je daardoor geen andere keus: 
het is bijna vanzelfsprekend dat je je aansluit bij een bende. Wij 
kunnen ons tegen het leefklimaat van de inwoners van de favela 
verzetten, maar om te bereiken wat we willen bereiken, moeten 
we werken vanuit positive reinforcement. Als we ze met negati-
viteit bejegenen, jagen we ze weg. Positiviteit en zelfvertrouwen 
door middel van sport en spel, dat is wat we willen bereiken.’

‘IN BRAZILIË SPEELT 

SOCIALE UITSLUITING

NOG STERK. ALS

FAVELADA WORD JE

BIJ VOORBAAT 
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‘POSITIVITEIT EN 
ZELFVERTROUWEN 
DOOR MIDDEL VAN 
SPORT EN SPEL, 
DAT IS WAT WE
WILLEN BEREIKEN’

ROXANNE ‘ROCKY’
HEHAKAIJA 
& PHILIP VELDHUIS

Roxanne Hehakaija (beter bekend als Rocky) is de enige vrouw 
in straatvoetbalcrew Street Legends. Sport en voetbal gieren net 
zo hard door haar bloed als de adrenaline soms in de achter-
buurten van Brazilië. Al sinds 2014 vliegt zij meerdere keren 
per jaar naar Rio de Janeiro om zich in te zetten voor kansarme 
meiden. Zij heeft zich aangesloten bij een bestaand concept 
van Philip Veldhuis. Philip is de grondlegger van Favela Street 
en werkte al langer met jonge jongens uit drugsbendes. In die 
hoedanigheid heeft hij de contacten gelegd in de favela’s. Mede 
daardoor zijn de zwarte dagen in de levens van vele Favela Street 
Girls nu voorbij.

HORIZONTALE LIJNEN
ONTMOETEN VERTICALE

P´7350 Ontdek de fascinatie van een keuken, die staat voor dat wat Poggenpohl en Studio F. A. Porsche 
al vele jaren kenmerkt: de concentratie op de uniforme lijn.

GRONINGEN Groningen Vison Keuken Design, Grondzijl 9, (050) 542 42 32 OVERIJSSEL Zwolle Satink Keukens, Huub van Doornestraat 4, (038) 454 29 75 
GELDERLAND Heteren Eigenhuis Keukens, Poort van Midden Gelderland Rood 13, (026) 319 50 20 Hoevelaken Eigenhuis Keukens, De Wel 34, (033) 258 02 51 
Tiel Verhoeks Keukens, Lutterveldweg 20, (0344) 62 40 47 UTRECHT Amersfoort Eigenhuis Keukens, Astronaut 8F, (033) 456 05 55 Zeist Van Kuijzen  
Keukens, Steynlaan 8, (030) 267 30 00 Hilversum Poggenpohl Keukenstudio Hilversum, Verlengde Zuiderloswal 6, (035) 628 63 39 Houten  
Eigenhuis Keukens, Ringveste 15, (030) 635 00 63 NOORD-HOLLAND Amsterdam Poggenpohl Studio Amsterdam, Parnassusweg 215-217,  
(020) 471 29 21 Hoofddorp Eigenhuis Keukens, IJweg 987, (023) 555 54 00 Zaandam Bruynzeel Keukens, Pieter Ghijssenlaan 9B, 
(072) 527 55 00 ZUID-HOLLAND Capelle aan den IJssel Eigenhuis Keukens, Cornusbaan 59, (010) 264 24 24 Gorinchem Poggenpohl  
Studio IJkelenstam, Arkelstraat 77, 06 54 67 54 13 Rotterdam Poggenpohl Studio Rotterdam, Gordelweg 154, (010) 237 48 61 Wassenaar 
Van Leeuwen Keukens, Starrenburglaan 37, (070) 511 22 00 ZEELAND Middelburg Raab Karcher, Waldammeweg 2, (0118) 62 50 55  
NOORD-BRABANT Bergen op Zoom Logus, Zeelandhaven 7, (0164) 27 15 00 Den Bosch Poggenpohl Studio Den Bosch, Vughterstraat 164B,  
(073) 548 22 55 Uden van der Wijst Keukens, Vluchtoord 39, (0413) 26 20 93 LIMBURG Maastricht De Keukenstudio, Terra Cottaplein 25, (043) 343 49 02


