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Inleiding
Het was een jaar met ups en downs, een veelbewogen jaar. De politieke situatie in Mali is ondanks
vredesverdragen en de aanwezigheid van een internationaal blauwhelmenleger niets verbeterd.
Deze instabiliteit heeft, samen met de wereldwijde economische crisis, een grote weerslag op de
veerkracht van de bevolking. Men kan de touwtjes niet meer aan elkaar knopen en de ontwikkeling
staat stil. Veel hoop op verbetering is er niet. Uitzichtloosheid doet jongeren vluchten. Letterlijk
vluchten, het land verlaten, of vluchten in een fantasiewereld. Miriyawalé moedigt jongeren aan om
te dromen, maar ook om de bijbehorende concrete activiteiten te ontplooien die nodig zijn om
stapje voor stapje de eigen droom te realiseren. Wij bieden hiervoor kansen die ze zelf moeten
grijpen en geven begeleiding. Samen komen de bezoekers en deelnemers van Miriyawalé stappen
verder. De ouderen helpen de kleintjes.
We hebben een nieuwe website en het was leuk om weer Nederlandse vrijwilligers te ontvangen. Ze
hebben hard gewerkt, mooie projecten uitgevoerd, en zelf ook veel geleerd. Triest was dat Ebola
niet aan Mali voorbij is gegaan en 7 slachtoffers heeft gemaakt. Eén Nederlandse vrijwilliger moest
hierom voortijdig naar huis. Ook het verkeersongeluk van Abouzin Koita, een vrijwilliger van het
Centrum en pleegzoon van Abou Camara, op 4 april 2014, was een schok. Hij heeft het overleeft
maar is nu gehandicapt. Hij kan zijn linkerbeen niet meer gebruiken. De hulpverlening aan
straatkinderen is verder uitgebreid in 2014. Het is een plezier te zien hoe de jongens opknappen, tot
rust komen en zelfs af en toe genieten.
We hebben gelukkig weer genoeg geld kunnen vinden om alle plannen uit te voeren. Dit was niet
eenvoudig. Financiering vinden voor Miriyawalé heeft permanente aandacht en inspanning nodig. We
beseffen dat ons werk zonder de bijdragen van fondsen, kerken, sponsors en privé-donateurs niet
mogelijk is en zijn samen met de deelnemers en bezoekers dankbaar voor alle gulle gaven.
Een sociaal cultureel kinder- en jongeren activiteitencentrum in Mali
Centre Miriyawalé is sinds 1 september 2008 een unieke plek in een door armoede geteisterde
omgeving. Kinderen en jongeren (0-30 jr) kunnen er in alle veiligheid nagenoeg kosteloos, elkaar
ontmoeten, leren, spelen en werken. De pedagogische begeleiding van ons Centrum is een
broodnodige aanvulling op de veelal hopeloze thuis en onderwijssituatie. De combinatie van
aandacht, creativiteit en educatie, cultuur en ontwikkeling werkt. Dat kan na bijna 7 jaar Miriyawalé
in Mali geconcludeerd worden. De bezoekers grijpen met beide handen de kansen aan die hen in het
Centrum geboden worden. Alle medewerkers van ONG Miriyawalé zijn vrijwilligers. Wij werken
samen onder het motto: Wij mensen leven samen op dezelfde planeet. Laten we ons inzetten en in
verbondenheid ons ontwikkelen en onze kennis en kunde delen ten gunste van de samenleving.
Het Centrum werkt met een vast activiteitenschema en er worden incidentele bijzondere activiteiten
en projecten uitgevoerd. We werken accommodatie gebonden en ambulant, zoveel mogelijk
vraaggericht. Doordeweeks ligt het accent op educatie en in het weekend is het programma meer
(re)creatief. In de vakanties en op andere vrije dagen heeft het Centrum een aangepast
programma.
Doelgroepen en doelstellingen
Verdeling in leeftijdsgroepen:
 Kinderen 0-6 jr.(buurt functie)
 Kinderen 6-12 jr.(buurt functie)
 Tieners 12-18 jr. (lokale functie)
 Jongvolwassenen 18-30 jr. (lokale functie)
Het doel is om kinderen en jongeren, naast hun huis en school, een veilige plek te geven en bij te
dragen aan de ontwikkeling van de bezoekers en deelnemers om op te groeien tot zelfstandige
volwassenen. Naast leeftijd houden we rekening met omstandigheden en gender.
Voor straatkinderen, vrouwen en werkeloze jongeren hebben we een speciale maatwerk aanpak.

Activiteiten
Het Centre omvat een enorme verscheidenheid aan activiteiten die allen onder sociaal cultureel werk
vallen. Ze zijn allemaal onderling met elkaar verbonden. We werken samen met anderen in de wijk
en de stad zoals scholen, gezondheidscentra en culturele organisaties. We hebben onze activiteiten
ondergebracht in 4 categorieën. We werken accommodatiegebonden en ambulant. Veel activiteiten
zijn met inschrijving maar we hebben ook 5 middagen in de week vrije inloop activiteiten.

Activiteitenoverzicht
Educatie

Cultuur

Sport

Peuter/kleuter school

Muziek

Karate

Vrouwenvakschool

Dans

Ambulant sport
project

Educatiepot

Bibliotheek

Theater

Sport en spel inloop

Adoptieproject

Huiswerkbegeleiding

Creatieve inloop

Zomerschool

Feest- en filmavonden

Voetbal

Sociaal
Algemene hulpverlening

Begeleiding en
arbeidstoeleiding
werkeloze jongeren
Ondersteuning
straatkinderen
(Garibouts)

Jongerenpersbureau
Voorlichting
Computerles

Het centrum heeft sinds haar start een door ervaring ontstane prettige degelijke routine ontwikkeld.
Al jaren voeren we min of meer dezelfde activiteiten uit, steeds met andere deelnemers en soms
met nieuwe begeleiders. De sociale activiteiten zijn vanwege de dwingende vragen ontwikkeld. We
voeren deze zo veel mogelijk in stilte uit. Overleven in Mali is moeilijk. We kunnen niet onze ogen
sluiten voor lijden en groot onrecht als we er nadrukkelijk mee worden geconfronteerd. Onze sociale
activiteiten bestaan uit medische hulp, maatschappelijk werk eventueel gecombineerd met financiële
ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen en persoonlijke begeleiding van jongeren.
In de vorige jaarverslagen zijn alle activiteiten telkens uitvoerig beschreven. In dit jaarverslag wil ik
daarom aandacht besteden aan enkele activiteiten die er uit sprongen in 2014.

Ambulant sport project
Met Jari, een 20 jarige sportieve Nederlandse vrijwilliger die thuis stuk liep, hebben we in een dorp
vlakbij Sikasso een sport project gedaan op een lagere school. Jari sprak slecht Frans. Daarom
hebben we voor hem een gepensioneerde leraar Engels gevonden om mee samen te werken. Een
vaste vrijwilliger van het centrum en een werkeloze dorpsjongen die net terug was uit Ivoorkust
complementeerden zijn team. Met zijn vieren hebben ze in 6 maanden de sportlessen op de school
weer leven in geblazen en een voetbal competitie opgezet. De gebruikte materialen hebben we aan
de school geschonken. Na de zomervakantie is de school op eigen kracht doorgegaan met de
sportlessen. Het vrijwilligerswerk heeft Jari goed gedaan. Hij is een stuk volwassener geworden,
heeft nu een vaste baan en is gaan samenwonen.
Theater project en jongerenpersbureau
In 2009 heeft Abby bij Miriyawalé 3 maanden een afstudeeropdracht gedaan voor haar studie
ontwikkelingswetenschappen in Wageningen. Na haar master gehaald te hebben in “Theater and
media for devellopment” in Winchester en 1,5 jaar in Nederland gewerkt te hebben is ze in
november 2013 naar Mali verhuisd om bij Miriyawalé te komen werken. Zij heeft verschillende
theatergroepen opgezet, een meidenpersbureau in het leven geroepen en de 8 maart
(Wereldvrouwendag) georganiseerd.
Eén theatergroep bestond alleen uit vrouwen. De 8 vrouwen repeteerden 3x per week en maakten
hun eigen stukken met zelf uitgekozen thema’s o.l.v. Abby. Een aansprekend thema was “planning
familiale”. We werkten samen met de vroedvrouwen van de wijkkliniek. Voordat de vrouwen het
toneelstuk maakten hebben ze zelf voorlichtingssessies gehad. Na de opvoeringen van het
toneelstuk kregen de toeschouwsters ook een voorlichtingssessie met discussie. Uit feedback van de
kliniek kwam naar voren dat telkens na de opvoering van het stuk in de wijk de vraag naar geboorte
planning toenam.
Abby werkte als vrijwilligster bij Miriyawalé en heeft helaas geen fondsen kunnen vinden die haar
activiteiten wilden financieren. Ze is eind 2014 terug naar Nederland gegaan en heeft een baan bij
Choice, de jongerenafdeling van Plan-Nederland. Linda, ook een studente van Wageningen
University, heeft als stagiaire de taken van Abby overgenomen. Linda moest helaas hals over kop
vertrekken toen Ebola in Mali was geconstateerd. Ze vond dit vreselijk. Ze wil graag terugkomen na
haar studie en als het in Mali veiliger wordt.

Straatkinderen
Miriyawalé
ondersteunt
sinds enkele jaren
straatkinderen. Het begon met bezoekjes van groepen
Garibouts die met interesse keken wat er allemaal
gebeurde op het Centrum van Miriyawalé. Garibouts,
ook wel genaamd ‘Talibés’, zijn straatkinderen, maar
verblijven s’ nachts in een huis bij een Marabout. Een
Marabout is een godsdienst leraar of wel Koran leraar.
De jongens overnachten ter betaling in zijn huis. Zij
slapen met tientallen in een kamer zonder bed,
dekens of nachtkleding. Ze krijgen in de ochtend om 5
uur Koran les. Vervolgens zwerven ze dan de rest van
de dag ongewassen, zonder eten en gekleed in
lompen op straat rond met een leeg blik onder de
arm, om te bedelen. Schrikbarend is de leeftijd van de
jongens die uiteenloopt van 2 tot +/- 26
jaar. Oorspronkelijk
waren
er
gerespecteerde
Koranscholen. Nu is het simpelweg uitbuiting van
kinderen die gepaard gaat met veel ellende, een
afvalput voor ongewenste jongetjes. De jongens
bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Ze ervaren
gevaren op straat en in het opvanghuis zoals: ziekten,
misbruik,
prostitutie,
drugs,
mishandeling
en
ondervoeding.
Miriyawalé is begonnen met het verzorgen van
(verwaarloosde) wonden en het behandelen van
andere medische klachten. Er is een verpleegkundige
aan het centrum verbonden voor diagnose en
behandeling. Indien nodig gaan we naar de wijkkliniek
of het ziekenhuis. Ook krijgen de kinderen schoeisel
en mogen ze zich wassen en verschonen. Eén keer
per maand koken we voor ze (250 kinderen) in een
feestelijke ambiance. Doordeweeks zijn ze welkom om
aan het eind van de middag op het Centrum te komen
spelen. Wij bieden de jongens verzorging, aandacht,
een luisterend oor en als belangrijkste de kans om
even kind te zijn.
Huiswerkbegeleiding 15+
Het onderwijs in Mali is voornamelijk in het Frans, een taal die amper thuis gesproken wordt. De
slagingspercentages van de middelbare school in Mali zijn abominabel slecht. Er zij alleen privé
kleuterscholen. Het lager onderwijs begint met 7 jaar. Na 9 klassen volgt dan het DEF examen. In
2014 was het slagingspercentage van het DEF examen 33% en dan heb ik het niet over het grote
aantal afvallers. Daar het DEF examen kan je door studeren voor een vak of voor je BAC. Het BAC
geeft toegang tot de universiteit. Het slagingspercentage hiervoor was in 2014 14%. In het
vakonderwijs zijn de slagingspercentages niet hoger. Bovendien is het niveau op alle scholen
bedroevend en een diploma kan je ook kopen.
Wij zijn begonnen met een eindexamenvoorbereidingsgroep. Hieraan deden 12 jongeren mee. Ze
kwamen 2x per week na schooltijd direct naar het centrum, deden hun huiswerk en we kookten voor
ze. Om en om hadden er 2 corvee, dat hield in tafeldekken en afwassen. Indien nodig regelden we
bijles en ze konden gebruik maken van internet. Ze gingen rond 21.00 uur weer naar huis. De
laatste maand voor het examen mochten ze 4x per week komen.
Muziek
Na het sluiten van het centrum ”Abou Camara” in Bamako heeft Jop Houtman de muziekactiviteiten
met vaardige hand opgepakt. Ze bestaan uit de volgende onderdelen:
 Rapteksten schrijven en opnemen
 Lessen opname techniek en digitale beats maken
 Bandrepetities en bandopnames
 Licht en geluid verzorgen bij interne en externe concerten en feesten

Voorop staat de kunstzinnige vorming en begeleiding.
Maar een klein deel van de geïnteresseerden is
getalenteerd. Voor veel jongeren die zoeken naar hun
identiteit is muziek een middel om te ontdekken wie ze
zijn, wat ze willen en kunnen. De begeleiding van Jop is
dus tweeledig: artistiek en pedagogisch. Bovendien geeft
de organisatie van de feesten en concerten de jongeren
veel kansen om levensvaardigheden te oefenen.
Planning, verantwoordelijkheden dragen, samenwerken,
onderhandelen etc. Daarnaast geeft ze een enorm
gevoel van voldoening en trots.
Deelnemers/bezoekers aantallen
Deelnemersaantallen verschillende activiteiten in 2014
250
diverse inloop en clubs
35

Karate vereniging

30

60

zomerschool
reken, lees en
huiswerkbegeleiding 15+
computerles

150

straatkinderen

34

kleuterschool (3-6jr)

12

theater for devellopment
jongeren activering en
arbeidstoeleiding
vrouwenvakschool
ambulant sportproject op basisschool
opname studio
muziekgroep
feesten en filmavond (gemiddeld per keer)
jongerenpersbureau

12

5
15
406
65
12
250
5

Vrijwilligers
Miriyawalé werkt volledig met vrijwilligers, al sinds de start. Ook de directie en de dagelijkse leiding
zijn vrijwilligers. Er worden wel vrijwilligersvergoedingen gegeven voor gemaakte kosten en fulltime
vrijwilligers krijgen een bijdrage in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Anders is het niet
mogelijk om met vrijwilligers te werken. De mensen zijn te arm. Miriyawalé is voor en door de
jongeren. De oudere bezoekers doen vrijwilligerswerk en dragen verantwoording. Zij dragen zorg
voor het onderhoud, de schoonmaak en de inkopen. Alle activiteiten worden bedacht, voorbereid en
uitgevoerd door vrijwilligers. Dagelijks wordt er door een vrijwilliger gekookt en gezamenlijk
gegeten. In 2014 zijn er 25 vrijwilligers actief geweest in het Centrum, waaronder 6 Nederlandse.
De meeste vrijwilligers zijn ook deelnemers.
Beheer
Het Centre waarin Miriyawalé werkt is een gehuurd pand/erf. We huren het pand sinds de zomer van
2010. Het naastgelegen pand, van dezelfde eigenaar, huren we sinds eind 2012. We hebben erg
veel aan de panden opgeknapt. Het onderhoud is tijdrovend. Dit doen we zoveel mogelijk als een
activiteit met de vrijwilligers. Het is belangrijk dat de accommodatie aantrekkelijk en praktisch is.
Op een steenworp afstand van het Centre hebben we gratis de beschikking over een ommuurd
terrein van 1 hectare met een hut en put. Hier verbouwen we met de kinderen groente en een
jongere die we begeleiden kan hier wonen. De personenauto heeft weer grote reparaties ondergaan
maar kan toch weer een tijdje mee. De personenbus is eind 2014 zo goed als opgegeven. Hij staat
nog geparkeerd op ons terrein.
Netwerk Mali
Samenwerking op nationaal niveau met de Malinese autoriteiten is op dit moment nog steeds niet
mogelijk vanwege de instabiele politieke situatie. Mensen zitten te kort op hun post. De
samenwerking op lokaal en regionaal niveau is goed. We hebben verschillende wisselende

partnerschappen. Soms op ons initiatief en soms worden we gevraagd. Opvallend is wel dat door de
crisis organisaties meer op een eilandje gaan zitten en natuurlijk veel minder te besteden hebben.
Er wordt wel vergaderd maar weinig uitgevoerd.
Activiteiten in het teken van voorlichting over Mali in Nederland
Onze nieuwe website is medio 2014 in de lucht gegaan. We krijgen er positieve reacties op. In
enkele kerken en scholen hebben we een presentatie gegeven en er zijn artikelen en interviews in 4
kranten en tijdschriften gepubliceerd. In 2014 hebben we een kerstkaarten-actie gehad. Er zijn 3
verschillende kaarten gemaakt waarvan totaal 600 kaarten zijn verkocht. Op de website kon men
het verhaal achter de kaarten lezen. Een succesvolle actie.
Financiën
Ook in 2014 was het op financieel gebied weer spannend. De uitbetaling van de 2e tranche van de
subsidie van de Nederlandse ambassade was begin 2014. Gelukkig hebben we daarnaast hulp
gekregen van Gerben Vierstra en Pastoor Zandbeld. We zijn nu een kleine trouwe groep privé
donateurs aan het opbouwen. Met minimaal 18.000 euro kan Miriyawalé een jaar rondkomen. Dat is
niet veel, maar wel nodig. Het blijft onze achilleshiel, fondsenwerving. In het huidige klimaat, waarin
velen in de welvarende landen bang zijn geworden voor hun eigen hachje en minder medegogen
hebben met in armoede levende medemensen in verre landen, wordt financiering vinden voor onze
activiteiten er niet makkelijker op.
Blik vooruit
Het gaat nog steeds goed met Miriyawalé. Veel activiteiten staan als een huis, er is al zoveel
ervaring. We blijven ontwikkelen en groeien. In 2015 gaan we ons naast de bestaande activiteiten
specifiek op de volgende zaken richten:
 Onderzoek hoe hulpverlening aan garibouts te verbeteren
 Ontwikkelen van het aanbieden en begeleiden van afstandsonderwijs via internet (MOOC’s)
aan jongeren in onze mediatheek
 Fondsenwerving privé donateurs in Nederland en Duitsland
 Actievere werving lokale vrijwilligers
 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Het plan is om in 2018, ons 10-jarig bestaan, een groot genoeg privé donateurs bestand te hebben
dat de 18.000 euro per jaar inkomsten gewaarborgd zijn en dat de dagelijkse leiding van het
centrum in handen is van een lokale medewerker.
Sikasso/Groningen
2015
Janette Camara de Haas

