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Gedreven door voetbal
In de maand september worden op verschillende
plekken op Curaçao straatvoetbalactiviteiten
georganiseerd: in Montaña Abou, Suffisant, Fuik
en Scharloo. Niet zomaar voetbaltoernooien,
maar een uitvloeisel van het internationaal jeugden buurtontwikkelingsproject Favela Street. Favela
Street Curaçao is een initiatief van Rocky
Hehakaija, voormalig profvoetballer en de enige
vrouw die ooit voetbalde in het beste
straatvoetbalteam ter wereld: de Street Legends,
onder aanvoering van de bekende voetballer
Edgar Davids.
Door Elly Hellings

De ervaring van jongeren
Bij de afronding van deel
twee van Favela Street is
naast het invullen van de
vragenlijst met alle jongeren een individueel gesprek aangegaan over
dromen en doelen in hun
leven en of ze concreet iets
kunnen noemen wat veranderd is door hun deelname aan het project.
,,Ik heb ervaren wat
eenheid en verbondenheid
in een groep betekent. Dat
iedereen zijn mening mag
geven en dat ook echt
doet.” (Jongen, 16 jaar)
,,Er is absoluut iets veranderd. Ik weet nu wat rolmodellen zijn en daardoor
denk ik ook anders over
mijn eigen rol.” (Jongen,
16 jaar)
,,Vanmiddag organiseer ik

een activiteit in Fuik. Dat
zou ik nooit gedaan hebben zonder Favela Street”.
(Jongen, 18 jaar)
,,Mijn houding was best
negatief. Ik geloofde niet
zo in dromen en het stellen van doelen. Nu weet ik
dat je ze met de juiste
inzet wel degelijk waar
kunt maken.” (Jongen, 20
jaar) ,,Ik ben geen gemakkelijke prater, zeker niet in
groepen. Favela Street
heeft me geleerd over deze
drempel te stappen en het
gewoon te doen.” (Meisje,
21 jaar)
,,Favela Street heeft me
geleerd niet op te geven. Ik
wil er echt aan bijdragen
dat andere mensen gelukkig worden.” (Meisje, 16
jaar)

R

ocky droomde als kind
al van voetballen in uitverkochte stadions. In
haar jeugdperiode in de
jaren 80 en 90 was het
helemaal niet vanzelfsprekend
dat meisjes of vrouwen voetbalden. ,,Ik kreeg vaak opmerkingen als ‘manwijf, ben je nou een
jongen of een meisje’ en ‘meisjes
kunnen niet voetballen’”, vertelt
Rocky. Hoewel ze zich daar niet
heel veel van aantrok, raakte het
haar wel. ,,Ik geloof er heilig in
dat wat de maatschappij of mensen in de directe omgeving tegen
kinderen en jongeren zeggen als
klei in hun oren blijft kleven,
waarmee geboetseerd wordt aan
hun zelfbeeld”, vult Rocky aan.
,,Als ik in die tijd in de spiegel
keek zag ik dat manwijf, met een
onzekere kant, maar die wel stug
bleef vasthouden aan een hele
grote liefde voor voetbal.” Deze
grote liefde en een flinke dosis
doorzettingsvermogen zijn altijd
Rocky’s drijfveren gebleven. In
eerste instantie in haar eigen car-

Jongeren in actie tijdens hun training tot Favela Street-voetbalcoach in Montaña.

De nieuwe coaches organiseren activiteiten voor kinderen op het sportveld in
Fleur de Marie.

rière als profvoetballer, maar later ook in de vele programma’s
en projecten die ze overal ter
wereld met jongeren uitvoerde.
Deze projecten richtten zich altijd op positieve ontwikkeling en
verandering bij jongeren, door
hen te motiveren het beste uit
zich zelf te halen en een positief
zelfbeeld te creëren.
De pro voetbalcarrière van
Rocky was helaas niet van lange
duur. Op haar 22e kreeg ze een
ernstige knieblessure, werd afgekeurd en moest stoppen met
voetballen op dit niveau. In
plaats van bij de pakken neer te
zitten besloot ze het roer om te
gooien. Daarbij wist ze handig
gebruik te maken van haar bekendheid als voormalig profvoetballer. Voor een televisieprogramma werd ze uitgenodigd
om af te reizen naar de favela’s
(sloppenwijken) van Brazilië.
Rocky: ,,Deze reis had grote impact en zorgde voor een drastische verandering van mijn kijk
op het leven en op sport. In Bra-

zilië zag ik hoe een simpel spelletje voetbal hoop, geluk en blijdschap bracht bij mensen die dagelijks geconfronteerd worden
met armoede en geweld. Daar, in
de favela’s van Brazilië voelde ik
voor het eerst de magie van
straatvoetbal. Zodra de bal begint
te rollen vergeten jongeren letterlijk voor even hun zorgen en genieten van het leven.” Terug in
Nederland wist Rocky zeker dat
ze hier iets mee wilde doen, met
voetbal een verschil maken op
plekken waar dat hard nodig is.
Rocky vertrok in 2014 voor
langere tijd naar Brazilië, waar ze
in Rio de Janeiro, samen met
Favela Street-oprichter Philip
Veldhuis, het Favela Street Girls
Project begon. Een groep jonge
vrouwen werd opgeleid tot voetbalcoach in hun wijk Complexo
da Penha en stond vervolgens als
buurtleider en coach aan het roer
van een wijkvoetbalprogramma.
Voetbal stond centraal, maar
vooral als een middel om de kinderen en jongeren in deze wijk

mee te nemen in workshops,
hen een positiever zelfbeeld te laten ontwikkelen, te motiveren te
durven dromen en te stimuleren
hun missie ook daadwerkelijk uit
te voeren. Rocky vertelt: ,,We vergroten de wereld van de jongeren
door hen te koppelen aan lokale
organisaties en initiatieven die
hen verder kunnen helpen. Eigenlijk gebruiken we de kracht
van het straatvoetbal om een
nieuwe generatie rolmodellen te
creëren.” Na Brazilië is een vergelijkbaar project opgezet in Haïti. Daar werkte Rocky gedurende
drie jaar met een groep jongeren
in Cite Soleil, de grootste sloppenwijk van Port-au-Prince. Na
Haïti is Griekenland aan de
beurt, waar Rocky gevraagd
wordt om in een vluchtelingenkamp op Lesbos een groep jongeren op te leiden als voetbalcoach. Alle ervaringen zijn verwerkt in schoollesprogramma’s
in Nederland.
,,Elke keer als ik naar Haïti
vloog maakte ik een tussenstop

Rocky Hehakaija, voormalig profvoetballer en initiatiefnemer van Favela Street Curaçao.

op Curaçao”, vertelt Rocky. ,,Ik
leerde het eiland een beetje kennen en ontmoette mensen die
zich bezig houden met de sociale
ontwikkeling van het eiland. Zo
zag ik niet alleen de mooie stranden en happy hours, maar kreeg
ook een inkijkje in het ‘echte’ leven op Curaçao. Ik ontdekte dat
niet alleen honkbal, maar ook
voetbal als sport enorm leeft en
voelde dat Favela Street misschien ook wel een geschikt project voor hier is.” Rocky voegde
de daad bij het woord, werkte een
projectplan uit en ging op zoek
naar financiering. Behalve door
sponsoren vanuit haar eigen
voetbalnetwerk kreeg ze steun
van het ministerie van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
(SOAW). Het Favela Street-project bleek goed te passen in het
Urgentieprogramma, een programma waarmee de Curaçaose

overheid in de vier pilotwijken
Montaña, Otrobanda, Buena
Vista en Barber op een integrale
manier wijkontwikkeling realiseert en armoede aanpakt. Vergelijkbaar met in andere landen
is het Favela Street-programma
op Curaçao ook een driejarig
programma. Eind 2018 is verspreid over het hele eiland gestart met de werving en selectie
van jongeren die mee willen
doen. ,,Het was spannend, van
alle kanten werd ik gewaarschuwd voor de slechte economische situatie op het eiland, transportproblemen en mentaliteit bij
de jongeren. Uiteindelijk was het
animo groter dan ik had durven
hopen”, merkt Rocky enthousiast op.
Op 23 april was de officiële aftrap van het programma met een
eerste workshop met 25 deelnemers tussen de 16 en 21 jaar die

vanaf het eerste moment gemotiveerd en actief meededen. Rocky
wil zelf ook graag leren van haar
projecten en de financiers overtuigend kunnen laten zien wat
de projecten opleveren. Daarom
is speciaal voor het project een
evaluatie-instrument ontwikkeld
waarmee de impact gemeten kan
worden zowel bij de jongeren als
de gemeenschap. Alle deelnemers hebben bij de start van het
project en na afronding van het
eerste deel een vragenlijst ingevuld waarmee gemeten is hoe de
jongeren zich ontwikkeld hebben op het gebied van weerbaarheid, mindset, dromen/doelen,
succeservaringen,
empowerment, reflectie, zelfvertrouwen,
keuzes maken, conflicthantering
en life-satisfaction. De impact op
de gemeenschap is onder ander
gemeten aan de hand van het
aantal en diversiteit aan door de
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jongeren georganiseerde activiteiten. In twee weken tijd hebben de jongeren acht voetbalactiviteiten georganiseerd voor in totaal 150 kinderen in Scharloo,
Sta. Rosa, Brievengat, Fuik en
het Caracasbaaistrand. ,,Een fantastisch resultaat”, stelt Rocky,
,,ik kijk met heel veel plezier en
trots terug op dit deel van het traject. Het is geweldig te zien welke ontwikkeling de jongeren
hebben doorgemaakt, ze zijn een
team geworden, kunnen goed
samenwerken en weten wat ze
willen. Het project is nog niet
klaar, in november starten we
met het derde deel. We kunnen
daar altijd hulp bij gebruiken.”
Voor meer informatie of om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken kan contact opgenomen worden met Rocky via roxanne@
favela-street.com.

Minister Hensley Koeiman van SOAW, bezocht het Favela Street-project en poseert met het
complete team.

