
Aros de Esperanza (‘Basketbalringen van Hoop’) is een Nederlandse humanitaire 

stichting die verbeteringen in de leefomstandigheden van meisjes in de leeftijd van 8 t/m 

18 jaar in achtergestelde wijken in Medellín, Colombia wil bereiken door middel van een 

gratis sociaal basketbalproject. Aros de Esperanza is opgericht in januari 2008 door de 

Nederlander Guido Broekhuizen. 
 

 
 

Medellín heeft ongeveer 2,5 miljoen inwoners, waarvan ruim 60% in de achtergestelde 

wijken leeft. Vanwege de heersende armoede en machocultuur in de arme wijken krijgen 

vrouwen daar weinig kansen. Als gevolg hiervan verlaten veel meisjes hun school dan 

ook vroegtijdig en raken op jonge leeftijd al zwanger.  
 

De arme wijken van Medellín gaan tevens gebukt onder een levendige drugshandel, die 

een voortdurende onveilige situatie in de wijken veroorzaakt vanwege gewapende 

conflicten tussen drugsbendes. Elk jaar leidt dit tot rond de 2.000 moorden. Af en toe 

komt het voor dat de stichting een programma in een wijk tijdelijk moet stilleggen 

vanwege bendeoorlogen.  
 

Aros de Esperanza heeft de volgende 5 concrete doelstellingen: 

-  het voorkomen dat meisjes vroegtijdig hun school verlaten; 

-  het voorkomen van tienerzwangerschap bij meisjes; 

-  het voorkomen dat meisjes toetreden tot lokale drugsbendes; 

-  het voorkomen dat meisjes drugs gaan gebruiken; 

-  het aanleren van gepaste familienormen en waarden aan meisjes. 
 

Het sociaal basketbalproject is inmiddels een groot succes. Guido is in 2008 gestart met 

een programma voor 20 meisjes in één sloppenwijk. Ondertussen is het project al 

uitgegroeid naar 8 sloppenwijken met een bereik van ruim 350 meisjes en zijn er al 14 

vrouwelijke Colombiaanse basketbalcoaches in dienst. 
 

Het project heeft de volgende 9 basisprogramma’s: 
 

1. Basketbaltrainingssessies; 

2. Sociale activiteiten; 

3. Leaguewedstrijden; 

4. Familiedagen; 

5. Huisbezoeken; 

6. Oudervergaderingen & comités; 

7. Studiefonds; 

8. Bijles (Proefprogramma); 

9. Beloning schoolprestaties. 

 
 

De meisjes mogen alleen aan het basketbalproject deelnemen als ze akkoord gaan met 

een strikt reglement dat de stichting heeft opgesteld in nauw overleg met ouders en 

wijkinwoners. Zo moeten de meisjes onder andere verplicht naar school gaan, en daar 

tevens zeer goed hun best doen. Heeft een speelster namelijk meer dan 2 onvoldoendes 

op haar schoolrapport, dan mag ze tijdelijk niet deelnemen aan de leaguewedstrijden 

totdat ze deze onvoldoendes heeft opgehaald. Voor behoud van goede begeleiding en 

toezicht, mag de speelster dan wel deel blijven nemen aan de trainingen.  
 

Tot op heden heeft het project uitstekende resultaten opgeleverd. Zo zijn de school-

prestaties van de speelsters in het afgelopen schooljaar wederom sterk vooruit gegaan. 

Maar liefst 89% van de speelsters is overgegaan naar de volgende klas. Voordat het 

basketbalproject was opgezet lag dit percentage op slechts 40%. Dit is een zeer 

significante en positieve toename. Zonder schooldiploma is er een grote kans dat meisjes 

in de prostitutie of drugswereld belanden. 
 

 
 

Een andere zeer belangrijke vooruitgang die het project bewerkstelligt betreft het sociale 

gedrag van de speelsters. Sinds deelname aan het project gaan ze allemaal op een 

positievere sociale manier om met familie, teamgenoten, tegenstandsters en scheids-

rechters. Voorheen vochten ze constant en vertoonden weinig gezonde vaardigheden 

m.b.t. conflictoplossing. In Colombia gaan kinderen maar een halve dag naar school. Dit 

betekent dat de meisjes in de arme wijken de andere helft van hun dagen op straat 

doorbrengen, waar ze ongepaste waarden en normen aanleren. Toen veel meisjes 

toetraden tot het sociaal basketbalproject hadden ze een zeer kort lontje, en wisten niet 

hoe ze constructief over hun gevoelens moesten praten. Lees verder op de achterkant. 



Dankzij praatsessies communiceren de meeste speelsters nu op een open en positieve 

wijze, en hebben tevens drugs, alcohol en bende gerelateerde activiteiten weerstaan. 
 

De eigen basketballeague van de stichting, “La Liga de Esperanza” (‘League van Hoop’), 

is een geweldig motivatiemiddel voor de speelsters om zich voorbeeldig te blijven 

gedragen. Alleen speelsters die goed gedrag en inzet op school vertonen mogen 

deelnemen aan de wedstrijden. Elke leaguedag worden de speelsters gratis vervoerd naar 

de speellocaties. Tijdens leaguedagen worden de speelsters vaak getrakteerd op iets te 

eten en te drinken want veel speelsters komen zonder ontbijt naar de wedstrijden vanwege 

de zeer slechte financiële situatie van hun families. 
 

 
 

Ook organiseert de stichting elke 3 maanden gezellige familiedagen naar een pretpark 

voor de speelsters en hun familie. Het doel van de familiedagen is om de familieband te 

versterken, die uiteengevallen is door het machismo, geweld en illegale activiteiten in de 

wijken. Het basketbalproject bevat ook de viering van feestdagen met de speelsters en 

families, zoals de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart, en Moederdag in mei. 
 

Het project heeft tevens oudercomités opgericht om ouderlijke waarden en vaardigheden 

te benadrukken en te stimuleren voor deelnemende ouders. Veel ouders zien bijvoorbeeld 

nog steeds het lijfelijk straffen als de enige manier om hun dochters te kunnen 

disciplineren. Via de oudercomités probeert het project gezondere, alternatieve manieren 

van disciplinering te tonen die focust op bevordering van zelfvertrouwen. De stichting is 

tevens met een bijles-proefprogramma gestart om speelsters met leerproblemen bij te 

staan. Ook is er een studiefonds opgericht waarin reeds 15 speelsters zitten waarvoor de 

stichting alle schoolkosten betaalt, zoals schooluniformen, schriften en pennen. 
 

Ten slotte, als beloning voor goede schoolprestaties, krijgt elke speelster een cadeautje in 

december, de maand waarin het schooljaar eindigt in Colombia. De meeste speelsters 

leven in grote armoede, dus de presentjes zijn vrijwel zeker gelijk ook hun Kerst-

cadeautjes. 
 

Aangezien het basketbalproject zo succesvol is, is het erg gewild bij veel nieuwe 

gemeenten door heel Colombia. Om met het project door te kunnen gaan, en mogelijk-

heden op uitbreiding uit te voeren, heeft de stichting dringend nieuwe fondsen nodig. 

Steun Stichting Aros de Esperanza met het realiseren van haar doelen!  
 

E-mail: info@aros-de-esperanza.org  
 

Bankrekening: ABN-AMRO, rekeningnummer 42.74.81.147 
t.n.v. Stichting Aros de Esperanza 
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