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Inleiding
Dit is één verslag van 2
jaren, 2016 en 2017
waren turbulente jaren.
De moed is ons voor het
eerst wel eens in de
schoenen gezonken maar
we zijn uit de as
herrezen, verhuisd naar Baguinéda en hebben nieuw, beter en aan de situatie aangepast beleid
ontwikkeld.
Iedereen heeft kunnen horen, lezen en zien via diverse nieuwsbronnen dat het slechter en slechter
gaat in Mali. En dat is op alle fronten. Dagelijks aanslagen en een zwakke overheid. Mali is een van
de kwetsbaarste landen ter wereld. Een groot deel van de snel groeiende bevolking leeft in
hardnekkige armoede. Klimaatverandering bedreigt de voedselproductie. Water is schaars.
Landbouwgrond raakt verder uitgeput. Het gaat nog heel lang duren……
Dat een sociaal cultureel kinder- en jongeren- activiteitencentrum in Mali overal geen luxe zou moeten
zijn maar broodnodig is bleek wel zodra we op 15 april 2016 onze deuren openden in Baguinéda.
Wekelijks honderden bezoekers. In Sikasso hebben we gelukkig ook nog een aantal activiteiten
kunnen voortzetten.
Op dit moment werken er in het centrum op Janette de Haas na alleen nog Malinezen. Internationale
stagiaires komen niet meer vanwege de onveilige situatie. Janette houdt nu meer op de achtergrond
het overzicht, regelt de financiën, initieert, begeleidt en draagt eindverantwoordelijkheid.
We investeren in een nauw contact met de ouders en andere relevante dorpsbewoners en instituten.
We zijn in Baguinéda partner geworden van een vlak naast het centrum gelegen (staats) school met
1400 ll. We denken dat hier de toekomst ligt voor Miriyawalé: Malinezen aan het roer, samenwerken
met scholen en in 2018 partner worden van Aflatoun ( www.aflatoun.org ). Aflatoun heeft een
uitgewerkte methode met kant en klaar materiaal voor alle thema’s en leeftijden waar Miriyawalé mee
werkt. Het materiaal van Aflatoun zal houvast gaan geven aan de medewerkers en ons ontlasten.
Miriyawalé en Aflatoun passen bij elkaar als twee trommelstokken. In het centrum blijven we er voor
waken om een veilige, vertrouwde en vrolijke sfeer te behouden waarin het ook mogelijk is om
vraaggericht te werken en spontaan activiteiten te organiseren.
Financieel houden we ons hoofd nu goed boven water en we gaan proberen dat te consolideren.
Een sociaal cultureel kinder- en jongeren activiteitencentrum in Mali
in een door armoede geteisterde omgeving kunnen kinderen en jongeren (0-30 jr) in alle veiligheid
nagenoeg kosteloos, leren, spelen en aan hun toekomst werken. Centrum Miriyawalé is een
broodnodige aanvulling op de veelal hopeloze thuis en onderwijssituatie. De combinatie van
activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en sport stimuleert ontwikkeling.
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)
Voor straatkinderen, vrouwen en werkeloze jongeren hebben we een speciale maatwerk aanpak.
Ons doel is om kinderen en jongeren, naast hun huis en school, een veilige eigen plek te geven waar
ze medeverantwoordelijk voor zijn, waar ze initiatieven mogen nemen en mogen experimenteren en
fouten maken. We willen bij alles wat we doen bijdragen bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van
de bezoekers en deelnemers. We helpen hen op te groeien tot zelfstandige volwassenen die in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien in Mali. We willen voorkomen dat ze het land willen ontvluchten en
in mensonterende illegale omstandigheden terecht komen.

De verhuizingen
Miriyawalé heeft haar eerste centrum geopend op 1 september 2008 te Sikasso in het zuiden van Mali.
We hadden een droom locatie gevonden. We moesten er weg na 2 jaar omdat de huisbaas de huur
verdubbelde en andere onmogelijke eisen stelde. In Mali trekt een huurder altijd aan het kortste eind,
de eigenaar staat juridisch het sterkst. Daarna konden we in dezelfde stad, vlakbij, een andere fijne
plek huren met nu een huurcontract van 5 jaar, telkens verlengbaar. Dat contract werd toch niet
verlengd omdat de huiseigenaar, een Toeareg, het
pand nodig had voor zijn familie die gevlucht was
uit het noorden vanwege de oorlog. Deze
ontwikkeling was totaal niet voorzien ten tijde van
intrek in het pand in 2010. Ook hier was weinig
tegenin te brengen.
De overweging om maar totaal de handdoek in de
ring te gooien en te stoppen was aanwezig begin
2016. De omstandigheden in Mali werden al
zwaarder, Jop Houtman en Abby Buwalda hadden
het team al in 2015 verlaten en op de komst van
andere buitenlandse vrijwilligers hoefden we niet
meer te rekenen i.v.m. de verslechterde situatie in
Mali.
We zijn uiteindelijk toch doorgegaan, maar niet in
Sikasso. In april 2016 hebben we in Baguinéda,
een dorpsgemeente met 50.000 inwoners, langs de
rivier de Niger op 25 km ten oosten van Bamako een nieuw hoofdkwartier gestart.
In Sikasso worden nog activiteiten van Miriyawalé uitgevoerd en door ons ondersteund:
o
o
o
o
o
o

Peuter/kleuterschool
Naailes
Moestuin
Opnamestudio
Licht en geluidsverhuur met DJ
Karate

Gelukkig zijn we doorgegaan. Vooral door de onvermoeibare inzet en motivatie van de Malinezen die
de ideeën van Miriyawalé begrijpen en steunen. Miriyawalé moest blijven.
Er is nu weer een mooi centrum met nieuwe vrijwilligers en medewerkers. De jeugd van Baguinéda is
wat blij met ons.
De keuze voor Baguinéda was geen toevallige. Het is een
fijne rustige plek om te wonen, we kunnen gebruik maken
van alles wat de hoofdstad te bieden heeft zonder de
lasten. Het is een kleine overzichtelijke gemeente met
autochtonen en import. We zijn aan het onderzoeken hoe
een sociaal cultureel jonger activiteiten centrum hier kan
functioneren en gedragen kan worden door de
gemeenschap.

Huisvesting
Miriyawalé heeft weer een goed ruim pand kunnen huren in het centrum van Baguinéda Camp.
Tegenover het gemeentehuis, naast het postkantoor en de markt omringt door scholen, is het een
ideale plek. Van een andere eigenaar hebben we, naast het pand, een ommuurd leeg terrein gehuurd
van 40x25 meter. Op dit terrein worden ook dagelijks activiteiten uitgevoerd. Het was veel werk en
koste een aardige som om de beide plekken zo te krijgen dat we er fijn kunnen werken, we zijn zelfs
nu nog niet helemaal klaar. Maar we zijn er erg blij mee en het voldoet uitstekend.

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

Activiteitenoverzicht
Educatie

Cultuur

Sport

Peuter/kleuter school

Muziek

Karate

Computerles

Dans

Voetbal

Bibliotheek

Theater

Huiswerkbegeleiding

Creatieve inloop

Zomerschool

Film en feest
avonden/middagen

Sport en spel inloop

Damclub

Sociaal
Algemene hulpverlening

Voorlichting
Ondersteuning
straatkinderen
(Garibouts)
Begeleiding en
arbeidstoeleiding
werkeloze jongeren

Deelnemers/bezoekers aantallen
Peuter/kleuterschool: 40 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar. Er zijn 4 begeleiders waarvan 2
stagiaires.
Computerles: Er wordt 25 uur in de week les gegeven aan 50 leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 30
jaar. Er zijn 2 leraren.
Bibliotheek: De bibliotheek is dagelijks enkele uren open. Er wordt gebruik van gemaakt door de
huiswerkbegeleiding en de kleuterschool en er kan ter plekke gelezen worden. Er worden niet vaak
boeken uitgeleend, want ze worden vaak niet terug gebracht. Er zijn 2 beheerders en 75 gebruikers
per week.
Huiswerkbegeleiding: Er zijn 3 groepen per week met samen 30 leerlingen.
Zomerschool: In september is het centrum 4 ochtenden per week 2,5 uur open en komen er 30
leerlingen in de leeftijd van 6-16 jaar o.l.v. 3 leeraren themagericht leren. S’ middags is er dan
cultuurmiddag met muziek, dans en tekenen.
Muziek, dans en theater: Elke woensdag en donderdag zijn er culturele clubs waaraan 30 kinderen
tussen 6 en 16 meedoen. De begeleiding is in handen van een vaste medewerker en vrijwilligers.
Creatieve inloop en sport en spel inloop: Elke zondagmiddag zijn alle medewerkers en vrijwilligers
aanwezig en kunnen de bezoekers vrij inlopen en aan activiteiten meedoen. Meestal rond de 100
bezoekers.
Filmavond: Elke vrijdag is er filmavond. Er komen rond de 40 bezoekers.
Feestmiddag: Elke zaterdagmiddag is het feestmiddag met muziek en optredens. Iedereen is welkom.
Er worden presentaties gegeven van de verschillende clubs en activiteiten en kennisquiz ’s gehouden.
Er wordt informatie doorgegeven wb Miriyawalé en voorlichting gegeven tijdens deze feesten. Ze
worden druk bezocht, tussen de 150 en 200 bezoekers en deelnemers.

Karate: 3x per week karate les voor 30 kinderen
Voetbal: 3x per week voetbaltraining voor 30 kinderen en af en toe georganiseerde wedstrijden.
Damclub: 2x per week komt een groepje van 10 jongens bij elkaar om serieus te dammen.
Hulpverlening: Bij crises en schrijnende gevallen wordt indien nodig hulpverleend. Dit is financieel
(eten, schoolgeld en medische kosten) en daarbij begeleiding en voorlichting. De doelgroep zijn
straatkinderen, in nood verkerende moeders en op zichzelf teruggeworpen tieners.
Begeleiding en arbeidstoeleiding werkeloze jongeren: Deze jongeren zijn onze vrijwilligers, ze krijgen
coaching en bijscholing bij ons. Er waren in 2016/2017 35 deelnemende jongeren waarvan 19 werk
hebben gevonden en 10 nog bij ons zijn in 2018. De andere 6 zijn om diverse redenen vertrokken.
Vaak beslissen hun ouders daarover. Ze blijven tussen de 3 maanden en 3 jaar bij ons.

Medewerkers, vrijwilligers, en beleid
Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie komen er sinds 2015 al geen internationale vrijwilligers
en stagiaires meer het team in Mali versterken. Afgezien van Janette de Haas is nu het gehele team
Malinees. Er is een betaalde Malinese coördinator aangesteld die samen met Janette verantwoordelijk
is voor de dagelijkse gang van zaken, uitvoerende taken heeft en naar buiten toe het gezicht van het
centrum is. De zaken worden meer op z’n Malinees aangepakt. Dit is goed. Het is nu “voor en door
Malinezen”. Janette is meer op de achtergrond aan het sturen, begeleiden en initiëren. We willen er
ook op voorbereid zijn dat het te gevaarlijk kan worden, een blanke val je nu eenmaal op, trekt de
aandacht. Dit kan gevaarlijk voor het centrum en voor Janette worden.
We zijn aan het wortelen in Baguinéda en vinden gelukkig genoeg nieuwe stagiaires/vrijwilligers van
diverse pluimage: Werkeloze opgeleide jongeren, gediplomeerde huisvrouwen, voortijdig
schoolverlaters, ongehuwde meisjes. Alle vrijwilligers dragen hun steentje bij en volgen een
individueel programma om hun eigen doelen te realiseren. Voor iedereen geldt dat ze na maximaal 3
jaar stage bij Miriyawalé buiten het centrum een inkomen moeten gaan verdienen. Na verloop van
tijd krijgen ze wel een kleine vergoeding van Miriyawalé. Dit is een aanmoediging. De crisis in Mali
legt zo’n grote druk op alles en iedereen. Families zijn dolblij met elke financiële bijdrage van haar
leden.
In Baguinéda hebben we gelijk ingezet op een goed contact met de ouders van de kinderen en
jongeren die het centrum bezoeken. We willen dat het centrum ingebed is in de gemeenschap. Er zijn
oudervergaderingen die goed bezocht worden en bij diverse gelegenheden worden alle ouders
uitgenodigd. (Nieuwjaars receptie, wereldvrouwendag, schooljaarafsluiting/opening, offerfeest etc.)
Activiteiten in het teken van voorlichting over Mali in Nederland
-We hebben weer op verschillende
scholen(4) en in kerken(3) voorlichting
gegeven over het werk in Mali. Samen
met kinderen hebben we muziek
gemaakt, gekookt en geknutseld.
-Er zijn 3000 folders verspreid.
-Mensen(4) hebben hun
verjaardag/pensioneringfeest gebruikt
om aandacht te vragen voor
Miriyawalé en geld in te zamelen.
De Lebuinus kerk in Deventer waar Janette mocht preken

Financiën
We zijn financieel in wat stabieler vaarwater gekomen. Koeka B.V. heeft actie voor ons gevoerd waar
een hele royale gift uit is voortgevloeid en we hebben een anonieme sponsor voor 3 jaar gevonden.
De giften van particuliere donateurs en kerken zijn nagenoeg gelijk gebleven. We zijn er nu aan toe
om met professionele fondsenwervers te gaan samenwerken op “No cure no pay basis”.
Blik vooruit
 De huisvesting in Baguinéda afmaken
 Partnerschap met Aflatoun
www.aflatoun.org
(Aflatoun International offers social and
financial education to millions of children and young people worldwide, empowering them to
make a positive change for a more equitable world.)
 Partnerschap met Ecole publique Seydou Baba Sy (1400 leerlingen) formaliseren
 Partnerschap met Malitel of Orange aanvragen ivm internet in “Salle informatique”
 Samenwerking met nieuwe partners in Baguinéda en Bamako uitbreiden
 Het arbeidstoeleiding en coaching traject verder uitwerken
 Belangenbehartiging en steun straatkinderen (Garibouts/Talibés) verder uitbouwen
 Samenwerking met een professionele fondsenwerver in Nederland uitproberen

Janette de Haas
april 2018
Groningen/Baguinéda

