
Het centrum wordt bezocht door: 

1. vrouwen die slachtoffer zijn geworden vun vrouwenhandel.
 
Zij verkeren in een moeilijke situatie: ais ze niet letterlijk
 
achter slot en grendel zitten dan worden 7.e psychisch of
 
fysiek mishandeld.
 
Door de netelige pasitie waarin deze Latijnsamerikaans€ vrou

wen door bedrag en onderdrukking van misdadigers v~rkeren,
 

zijn zij in de prostitutie terecht gekomen. Zij zijn het
 
slachtoffer van vernederingen en uitbuiting.
 

2. vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn en slachtoffer
 
zijn van sexueel geweld en misbruikt worden door clienten en
 
souteneurs.
 

3. vrouwen die zijn getrouwd en slachtoffcr zijn van geweld en
 
bedreigingen binncn het huwelijk. Hun echtgenoten dwingen hen
 
vaak tot prostitutie. Het gaat vooral om vrouwen die nog niet
 
de drie huwelijksjaren volbracht hebben die hen het recht
 
geeft op een zelfstandige verblijfstitel.
 

4. vrouwen die medische hu Ip nodig hebben van een huisarts,
 
een specialist, een psycholoog of een psychiater en vrouwen
 
die in een ziekenhuis moeten worden opgenomen.
 

5. moeders die voor hun kinderen een school of een opleiding
 
zoeken.
 

6. vrouwen die huip zoeken bij het afsIuiten van een ziekte

kostenverzekering, die een huis of een advocaat nodig hebben.
 

In het Centro Social Mama Tingo worden de volgende cursussen
 
gegeven:
 
- het ma.ken van kleding,
 

koken,
 
Nederlandse taal,
 
Engeise taal,
 
alfabetisering,
 
kapper,
 
juridisch advies,
 
voeding, gezondheid en nygiene,
 
emancipatie/bewustwording
 
vreemdelingenrccht, sociale rechten en strafrecht,
 
gezinsorientatie.
 

Om deze en andere redenen is het noodzakelijk dat de hulpver
lening, om zo effectief mogelijk te zijn, door het Centro 
Social Mama Tinga wordt verleend. 

In het centrum werken een maatschappel ijk werkster en vier 
vrijwil1igsters. Deze vrouwen zijn afkomstig ult Latijns
Arner i ka en z i j n bekend met de gewoon ten f de taa 1, de cul t uur , 
de sociaal-economische oms tandigheden en de pol i tiek van de 
Latijnsamerikaanse landen. 


