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Project informatie 
 
 
LAND: Brazilië 
DOEL: Deze interventie heeft tot doel menstruatieproducten aan te bieden aan 208 
adolescenten, voorlichting te geven en waardigheid te geven aan vrouwen op het 
gebied van menstruatie-armoede. 
 
PROJECT: BR0505, BR0506, BR0507, BR0508, BR0509, BR0510, BR0519, BR0521, 
BR0523, BR0538, BR0602, BR0628 
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1. Interventie informatie 
 
Probleemstelling 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF definiëren Menstrual Hygiene 
Management (MHM) als: 'Adolescente vrouwen en meisjes gebruiken schone 
menstruatieproducten om menstruatiebloed te absorberen of op te vangen, dat 
kan worden verschoond wanneer dat nodig is voor de duur van een menstruatie, 
en om met behulp van zeep en water het lichaam te wassen als dat nodig is, en 
toegang te hebben tot veilige en gemakkelijke voorzieningen om gebruikte 
menstruatiematerialen weg te kunnen gooien. Ze begrijpen de basisprincipes van 
de menstruatiecyclus en hoe ze deze met waardigheid en zonder ongemak of angst 
kunnen beheren1.’  
 
Kerkpartners zijn gevestigd in districten waar toegang tot goede basis sanitaire 
voorzieningen een uitdaging is, vooral als het gaat om menstruerende vrouwen en 
meisjes. Adolescente meisjes en vrouwen dragen tijdens hun menstruatie vaak 
oude lappen en vuile vodden. De redenen zijn legio: gedwongen zijn om tot zeven 
dagen thuis te moeten blijven of lessen of dagelijkse activiteiten moeten missen 
wat hun opvoeding en emotioneel welzijn beïnvloedt. Een focusgroep richtte zich 
op negenentwintig tienermeisjes. Ze vertelden dat ze belachelijk werden gemaakt 
door mensen in hun omgeving, vooral door jongens. De jongens vertrouwden hen 
niet met hun menstruatieverhalen. De doelgroep zei ook dat het een taboe was: 
‘We kunnen er niet over praten, het is iets om je voor te schamen’, zegt de 16-
jarige Elisabeth.  
 
Vrouwen zijn tussen de puberteit en de menopauze tot 3.000 dagen ongesteld. De 
gevolgen van dit natuurlijke verschijnsel zullen, als er niet goed mee wordt 
omgegaan, gevolgen voor hun privélevenen het openbare leven op het gebied van 
onderwijs, gezondheid, milieu, industrie, water en sanitaire voorzieningen hebben. 
Het lijkt vanwege overtuigingen en mythen ook een taboeonderwerp binnen de 
gemeenschap. Moeders beschouwen het als een onreinheid of zelfs als een ziekte 
en praten er gewoonlijk niet met hun dochters over in de prepuberteit, vóór ze 
gaan menstrueren. Adolescente vrouwen en meisjes worden met veel beperkingen 
geconfronteerd. 
 
Volgens Roose, S.; Rankin, T. en Cavill, S. (2015): "MHM gaat niet alleen over het 
omgaan met de menstruatieperiode, maar ook over de noodzaak om de sociale 
overtuigingen en taboes rond deze kwestie aan te pakken". De studie die werd 
uitgevoerd door de Girl Up-beweging -een wereldwijd initiatief van de United 
Nations Foundation-, bracht deze situatie in Brazilië onder de aandacht. Uit de 
studie bleek dat één op de vier meisjes geen toegang heeft tot maandverband; 
54,3% van de ondervraagden bevestigden dat ze geen informatie hadden 
ontvangen voor hun eerste menstruatie en 51,7% van de moeders deelde 
verkeerde informatie met hun dochters over menstruatie. Hierdoor werd het voor 
adolescenten moeilijk om naar school, en voor vrouwen naar hun dagelijks werk te 
gaan of met gemeenschapsactiviteiten mee te doen, omdat het hen weghield van 

 
1 UNICEF-Guide-menstrual-hygiene-materials-2019.pdf 

https://www.unicef.org/media/91346/file/UNICEF-Guide-menstrual-hygiene-materials-2019.pdf
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projecten, scholen en religieuze diensten. Het kan ook leiden tot infecties, zoals 
darminfecties, urineweginfecties, enz. 
De resultaten van het programma zijn gericht op lichamelijke, sociaal-emotionele 
en geestelijke ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling houdt in dat de begunstigde 
‘kiest voor goede gezondheidspraktijken en lichamelijk gezond is’. Dit resultaat is 
in het gedrang, omdat basiskennis niet beschikbaar is om dit te leren. Ook het 
sociaal-emotionele gebied wordt geschaad. Op een gezonde, gezellige manier met 
anderen omgaan is moeilijk geworden vanwege overtuigingen en mythen over 
menstruatie.  
 
Achtergrondinformatie 
De resultaten van het onderzoek onder 60 meisjes zijn de volgende: 
 

• 20% verklaarde dat zij vóór de eerste menstruatie waren voorgelicht over 
hygiëne tijdens de menstruatie 

• 15% gaf aan dat ze waren voorbereid hoe ze het moesten gebruiken 
• 65% verklaarde dat ze nooit waren geïnformeerd of voorbereid 
• 87% verklaarde dat zij oude kleren gebruiken als tampons voor de 

menstruatie 
• 95% verklaarde dat zij ongeschikte tampons gebruiken, zoals oude doeken, 

toiletpapier, enz. 
 
Hierdoor lopen de beoogde begunstigden van deze interventie risico’s wat betreft 
hun fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom willen we lokaal 
leiderschap ondersteunen door kennis, tools en netwerken aan te reiken die ze 
nodig hebben om oplossingen te bieden voor menstruele gezondheid en door 
voorlichting te geven in hun eigen gemeenschappen, door te innoveren en 
opzetten van duurzame oplossingen die stigma's en beperkingen voor vrouwen en 
meisjes doorbreken. 
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Doelstelling 
Het algemene doel van deze interventie is om 208 meisjes voor te lichten over 
menstruele hygiëne en hen toegang te geven tot maandverband en 
gezondheidsvoorlichting door deelname aan educatieve workshops. 
 
Specifieke doelstellingen zijn: 

• Hulpmiddelen verstrekken (kalenders, cycluskralen, etc.) om meisjes te 
helpen hun menstruatie bij te houden, ook als de menstruatie tijdens de 
puberteit onregelmatig is. 

• Ontwikkelen of aanpassen van MHM-lessen en die op te nemen in het 
reguliere programma vanaf de leeftijd van negen jaar. 

• Het voorbereiden van meisjes voordat ze gaan menstrueren. 
• Het gevoel van eigenwaarde, kameraadschap en mentorschap bevorderen 

door middel van onderlinge kennisuitwisseling en meisjesclubs. 
 

 
 
 
Indicatoren van succes (doelstellingen) 

• 90% van de adolescente meisjes (9 en ouder) en overlevingsinterventie- 
vrouwen toonde interesse om over MHM te leren. 

• 95% van de verwachte deelnemers heeft de training bijgewoond. 
• 100% van de begunstigden heeft een hygiënekit ontvangen met 

maandverband en hygiëneartikelen. 
 
Interventie oplossingen 
Het doel van deze interventie is om 208 adolescente meisjes uit 12 projecten te 
onderwijzen in MHM.   
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• Interventie-oplossing voorafgaand aan de training 
o Afronding van het project met een “Dag voor meisjes” 
o Het opzetten van een interventieschema 
o Het selecteren van adolescente meisjes 

  
• Training Interventie-oplossing 

Leer meisjes hun menstruatie begrijpen en er op een waardige manier mee 
om gaan. Drie praktische manieren om dit te doen zijn: 

o Begin het gesprek - neem discussies over menstruatie op in het 
normale programma. 

o Geef het goede voorbeeld - benader het onderwerp met 
zelfvertrouwen, zodat meisjes beseffen dat er niets is om zich voor 
te schamen 

o Investeer in adequate gezondheidszorgfaciliteiten en 
benodigdheden om meisjes te helpen bij het omgaan met 
menstruatie. 

  
Laten we het verhaal veranderen voor meisjes van vandaag en generaties vrouwen 
in de toekomst.  
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2. Kerk partner en project informatie 
 
De volgende 11 kerkpartners die met Compassion samenwerken, vragen fondsen 
voor de uitvoering van dit project: 
 

BR0505 Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Projeto Canaã I 
BR0506 Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Projeto Canaã II 
BR0507 Igreja Assembléia de Deus em Santa Inês- Projeto Igreja Solidária 1 
BR0508 Igreja Assembléia de Deus em Santa Inês - Igreja Solidária 2 
BR0509 2ª Igreja Batista em Vitorino Freire 
BR0510 Igreja Assembléia de Deus em Santa Inês - Igreja Solidária 3 
BR0519 Igreja Evangélica Assembléia de Deus Ministério Madureira 
BR0521 Igreja Batista Betel em Bela Vista MA 
BR0523 Assembléia de Deus de Olho D'água das Cunhas 
BR0538 Primeira Igreja Batista Lago Açu 
BR0602 Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Santa Inês Projeto Igreja Solidária 4 
BR0628 Congregação Evangélica Assembléia de Deus Ministério Madureira 

 
Alle kerken bevinden zich in de buurt van Santa Ines.  
 
      
  



 

 Voorstel: INT-0000025488 

3. Geraamde kosten en verslagen 
 

De totale kosten van het project worden geraamd op € 8.825,-- (op basis van een 
wisselkoers van € 1,1312). Het exacte bedrag moet worden bepaald wanneer de 
verbintenis voor dit project wordt aangegaan. 
 
Er zal verslag worden uitgebracht over de ontwikkeling van het project. 
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