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Woord vooraf 
Met blijdschap presenteren wij het officiële jaarverslag van Stichting Miriyawalé Nederland 
en ONG Miriyawalé Mali. Het jaar 2008 begon op 1 januari met een gesponsorde duik in de 
Noordzee bij Julianadorp aan Zee door ondergetekende en 25 Helderse jongeren. Op 2 juni 
vertrok een container vol met jarenlang kostbaar zorgvuldig uitgezocht materiaal voor de 
ontwikkeling van de jeugd in Sikasso. Na een spannende reis konden we hem op 8 augustus 
uitpakken. We hebben een perfecte betaalbare locatie kunnen huren en zijn aan de slag 
gegaan. Het jaar eindigde op oudejaarsavond in de gouverneurstuin van Sikasso met publieke 
complimenten van gouverneur Mr. Tapo voor het werk wat ONG Miriyawalé verricht in 
Sikasso. 
Centre Miriyawalé is een unieke plek in een door armoede geteisterde omgeving. Kinderen en 
jongeren kunnen er in alle veiligheid leren en spelen. De pedagogische begeleiding van ons 
Centre is een broodnodige aanvulling op de thuis en onderwijssituatie. De combinatie van 
aandacht, creativiteit en educatie, cultuur en ontwikkeling werkt.  
 
Oprichting en opening van Centre Miriyawalé te Sikasso Mali  
Op 1 september 2008 kregen we de sleutels van het prachtige erf wat we gehuurd hebben om 
onze activiteiten uit te voeren.  
We zijn hard aan de slag gegaan met de al bestaande groep van 15 vrijwilligers. Het pand, 
gebouwd in 1942, was totaal verwaarloosd. Het had 6 jaar leeg gestaan. Het 1 hectare grote 
erf werd gebruikt door een “gardien” om groente te verbouwen. We besloten om hem met zijn 
vrouw en vijf kinderen op het erf te laten wonen en zijn groenten te laten oogsten en eerst het 
huis aan te pakken. 
 
Alles is schoongemaakt, gerepareerd, geverfd, er zijn banken, tafels, stoelen, boekenkasten 
enz. getimmerd. Het erf is opgeknapt en ook buiten rondom het erf zijn de straten 
schoongemaakt. Miriyawalé betaalt het materiaal, de vrijwilligers doen het werk.  
 
Al na 2 weken konden we beginnen met activiteiten. De laatste dag van september was het 
einde van de Ramadan en de vrijwilligers wilden er graag een groot feest van maken voor alle 
leeftijden. 
Het was een testcase. Een zeer geslaagd feest met honderden bezoekers en er is heel goed 
samengewerkt. In november waren er sport, lees, dans en tekenclubs actief. Werd er 
gerepeteerd door Orchestre Miriyawalé. Was er elk weekend een ontspanningsprogramma 
met een filmavond, educatief kinderfeest en muziekavond. Het Centre was een veilige haven, 
een bron van inspiratie en plezier geworden voor de bezoekers.  
 
Een bijzonder ontwikkeling was het verleggen van de in het oorspronkelijke plan gehanteerde 
leeftijdsgrenzen (vanaf 12 jaar). In Mali staat de deur van een erf altijd open. Dat moet!! Al na 
de eerste week dat we aan het werk waren in het nieuwe Centre stonden de buurtkinderen 
nieuwsgierig te kijken wat er voor spannends gebeurde. Vooral de muziek trok hen aan. 
Onder de vrijwilligers bleken velen meer dan bereid om samen met mij aan de slag te gaan en 
een programma te ontwikkelen voor de kleintjes van 0 tot 12 jaar. Kleintjes van 2 jaar komen 
al alleen en vanaf een jaar of 6 hebben meisjes al de verantwoordelijkheid voor baby’s van 
familie of buren. We zijn nu een Centre voor kinderen en jongeren van 0-30 jaar. 
  
In oktober was er een officieel bezoek van de gouverneur van onze regio (Sikasso) met een 
delegatie van de regionale “Jeunesse, Culture, Art et Sport. Ze waren diep onder de indruk. 
De officiële opening van het “Centre Miriyawalé” met 200 volwassen genodigden en 
natuurlijk veel kinderen en jongeren was 27 februari 2009. Op dat moment waren er 425 
bezoekers ingeschreven en 35 vrijwilligers. Het openingsfeest is volledig door vrijwilligers, 
bezoekers en ouders verzorgt.



Activiteiten 
De openingstijd voor bezoekers in de startfase was elke dag van 2-6 uur. Dit gaf ons de 
gelegenheid om bezoekers te leren kennen en de bedoelingen duidelijk te maken. Al snel 
kwamen we tot bijgevoegd activiteitenschema. Daaraan moet wel worden toegevoegd dat er 
vaak spontaan extra activiteiten werden uitgevoerd omdat de vrijwilligers en bezoekers zo 
enthousiast waren. Er werd ook altijd door de vrijwilligers gezamenlijk de avondmaaltijd 
gekookt en gegeten.  
 
In de (school)vakanties en op andere vrije dagen heeft het Centre een aangepast programma. 
Vaak zijn er stakingen in het onderwijs zodat leerlingen geen les kunnen ontvangen. In het 
lager onderwijs, waar de klassen enorm groot zijn (<100 ll in een klas is geen uitzondering), 
komt vaak “double vacation” voor. Klassen gaan dan de ene week s’morgens naar school en 
de andere week s’middags. Andere kinderen en jongeren gaan helemaal niet naar school of 
werk. In het programma komen we hier zo veel mogelijk aan tegemoet.  
 
Bijzondere activiteiten 
September 
Einde Ramadanfeest  
 
Oktober 
Uitstapje naar de waterval 
Bezoek gouverneur met delegatie 
Voorlichting veilig vrijen 
Fête traditionnelle  
 
November 
Deelname aan drie daags ballafoonfestival 
Voorlichtingsweek “Hygiene en 
gezondheid” 
 
December 
Naar Senoufo museum 
Tabaski kinderfeest 
Biënnale in Kayes 
Feest in tuin gouvernoraat 
Jongerenfeest 31 december 
 
 
Januari 
Voetbaltoernooi 
Buurtemancipatiefeest 
 
Februari 
Officiële opening  

 
 
 
Maart 
Deelname aan campagne:  
“Laat jezelf testen” (HIV) 
Voorrondes “Competition artistique”  
(3 dagen) 
 
April 
Finale “Competition artistique”  
Uitstapje kinderclubs 
Kinderkermis 
 
 
Kerstvakantie 05-12-2008 tot 05-01-2009 
In deze vakantie zijn we ook elke ochtend 
van 9-12 uur open geweest. Er was een 
speciaal kinderprogramma begeleid door 
vrijwilligers. In de avonduren kwamen de 
vrijwilligers bij elkaar om de dag door te 
nemen en om de activiteiten voor te 
bereiden. 
 
Paasvakantie   24-03-2009 tot 13-04-2009  
In deze vakantie is de meeste aandacht 
uitgegaan naar de artistieke competitie. 

 
 
De regionale organisatie van de Biënnale 2008 heeft onze medewerker Abou Camara 
gevraagd om het “Orchestre Modern”voor de regio te leiden. Bovendien heeft Miriyawalé alle 
benodigde instrumenten en apparatuur belangeloos uitgeleend voor de repetities in Sikasso en 
vervoerd naar Kayes tbv de uitvoering van de Biënnale. Dit heeft de eer van Sikasso gered en 
Miriyawalé veel goodwill opgeleverd bij de gouverneur, zijn “chef de cabinet” en de “chefs 
de services” van onze regio.  
 
 



Bezoekers 
Al snel na de opening liep het storm in het Centre. Honderden bezoekers per dag. 
Dat was geen probleem door het grote aanbod van vrijwilligers. We zijn gaan registreren en in 
april waren er 450 bezoekers ingeschreven en 40 vrijwilligers. De registratie helpt bij de 
pedagogische begeleiding en het oudercontact. Vrijwilligers hebben voorrang bij de 
informaticalessen. De clubactiviteiten zijn alleen voor geregistreerde bezoekers de inloop 
activiteiten en feesten zijn voor iedereen toegankelijk. De jongste bezoekers komen uit de 
buurten rondom het Centre. Vanaf 10 jaar hebben we een stedelijke functie. Nog dagelijks 
komen er nieuwe geïnteresseerde jeugd en volwassenen het centrum bezoeken voor 
informatie. Al deze bezoeken zijn geregistreerd door de secretaris.  
 
Onze bezoekers hebben de leeftijd van 0-30 jaar. Er zijn evenveel jongens als meisjes. Er zijn 
iets minder meisjes vrijwilliger omdat zij thuis veel taken hebben. 85% van de bezoekers vant 
7-16 jaar gaat regelmatig naar school. Van de 16+ is 70% werkeloos. Dit komt overeen met 
het landelijk gemiddelde in Mali. Het Centre ligt in een oude arme volkswijk op 3 km afstand 
van beide grote markten in Sikasso. In onze wijk is geen Koranschool.  
De vrijwilligers komen uit alle lagen van de bevolking en hebben een heel uiteenlopend 
onderwijs niveau en sociale achtergrond. Er zijn ook lichamelijk en geestelijk gehandicapten 
onder de bezoekers.  
 
Leer/werktrajecten 
Er is een begin gemaakt met de leer/werktrajecten. Er is veel belangstelling voor de 
podiumkunst en licht en geluidstechniek opleiding. Het niveau van de deelnemende jongeren 
is laag. Er hebben 20 jongeren 10 maanden deelgenomen en er staan 25 op de wachtlijst. Er is 
een uitvalpercentage van 15%. Er werden maandelijks minimaal 2 stage opdrachten voor 
externen gedaan en wekelijks minimaal 1 eigen opdracht. Bij de praktische vakken zoals hout, 
textiel en schilderen hebben we vooral voor het “Centre” zelf geproduceerd. Er waren 12 
deelnemers. Van de computerzaal en bibliotheek wordt door velen van uiteenlopende leeftijd 
druk gebruik gemaakt, er is een wachtlijst. De tuinbouw trajecten zijn nog in de experimentele 
fase.  
Er zijn contacten met andere organisaties om een mediaopleiding te starten (slumcinema/ 
http://www.basicviews.nl/). We zijn in januari zelf al begonnen met een (amateur) 
jongerenpersbureau.  
We zijn aan het brainstormen om met internationale samenwerking van (jonge) deskundigen 
van binnen en buiten Mali een lokaal project op te zetten om werkgelegenheid te creëren in 
Sikasso voor jongeren. Aan betaald werk komen is het uiteindelijke doel van alle 
inspanningen van Miriyawalé. Sikasso heeft een enorm hoog jeugdwerkloosheidspercentage 
(70%). Waardig werk is de duurzame weg om armoede uit te roeien (ECOSOC). 
 
Netwerk Mali 
In het eerste jaar dat we officieel actief zijn als NGO in Mali is er hard gewerkt het bouwen 
van een netwerk. Het is belangrijk dat de (lokale) overheid op de hoogte is van wie wij zijn en 
wat wij doen. Dat is goed gelukt. Verder hebben we een “Competition Artistique “ 
georganiseerd voor 15 middelbare scholen. De competitie was een groot succes voor de 
deelnemers en de bezoekers maar het gaf ons ook de gelegenheid om op een actieve manier te 
integreren in het onderwijs milieu. De Cubaanse dokters die in Sikasso werken komen gratis 
naar het Centre als er medische problemen met één van onze bezoekers zijn. Dat is dit jaar 3 
keer voorgekomen. Met ouders van bezoekers is contact als het nodig is en tijdens feesten. 
Het Centre is ook een ontmoetingsplaats voor nationale en lokale kunstenaars.  
Bijna dagelijks komen er bezoekers in het Centre met een heel verschillende professionele 
achtergrond om zich voor te stellen en zich te informeren. Al deze bezoeken zijn vastgelegd. 
  
 
 



 
Activiteiten in het teken van voorlichting over Mali in Nederland 
-Er zijn flyers en folders gemaakt en verspreid in Nederland met informatie over  
Mali en “Centre Miriyawalé. 
-Er zijn 3 keer artikelen in een krant over Miriyawalé geschreven. 
- Er is een actieweek geweest in december 2008 over de voedselsituatie in Mali in de 
Dekamarkt in Den Helder. 
-Er zijn 2 benefiet avonden georganiseerd in een jongerencentrum 
-Tijdens de opening van een basketbalveldje voor jongeren is er voorlichting gegeven over de 
situatie van jongeren in Mali 
-Er is een hyves met 700 foto’s en weblog, een goed bezochte website en een malimuziek 
youtube account met < 50 filmpjes. 
 
 
Stichtingsgegevens 
Bestuurssamenstelling: 
Naam: Abou Camara  Functie: Voorzitter 
Naam: Janette de Haas  Functie: Secretaris 
Naam: Marianne Jansen  Functie: Penningmeester 
Naam: Ellen Weggelaar  Functie: Bestuurslid 
Naam: Jop Houtman   Functie: Bestuurslid 
 
Contactpersoon: 
Mevr. M. Jansen, verantwoordelijk voor de Communicatie en Financiën 
Correspondentieadres: Stichting Miriyawalé 
Voorburgstraat 174 
1059 VC Amsterdam 
Telefoonnummer: +31614434664  
 
Website: www.miriyawale.org of www.malimuziek.nl 
Hyves: http://malimuziek.hyves.nl   
Youtube : http://www.youtube.com/user/malimuziek  
E-mail: info@miriyawale.org 
Bankrekeningnummer: Abn Amro bank Amsterdam 48.97.66.277  
t.n.v."Stichting Miriyawalé" 
KvK-nummer: 41013642 te Groningen 
ANBI: Dossiernummer 56705 
 
 



Financiën 
 
Stichting Miriyawalé Nederland 
 
Inkomsten  2008 (in euro’s) 
 
Giften 2008 contant: 
Nieuwjaarsduik opbrengst  1000,00 
Afscheidsgift collega’s    160,00 
Gift Mevr. Gottschall Julianadorp     80,00 
Via ING bank      560,00 
Subtotaal    1800,00 
 
Giften 2008 via ABNAmro rekening: 
Koeka     750,00 
Donatiemodule      13,50 
Dekamarktactie     90.00 
 
Advertentie inkomsten website: 
Koeka     250,00 
Totaal                                               2903,50 
 
Uitgaven 2008 
 
Naar ONG Miriyawalé Mali  1800,00 
Totaal     1800,00 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inkomsten jan t/m april 2009 
 
Giften: 
Goede doel SMS       96,72 
Ned Ger Kerk                302,76 
Donatiemodule       90,00 
Individuele donateurs                  555,00 
Totaal                1044,48 
 
Uitgaven jan t/m april 2009 
 
Overgemaakt naar ONG Miriyawalé Mali            1950,00 
Bankkosten         34,60 
Inschrijving KvK        32,14 
Aanschaf printer en inkt in Nederland   104,50 
Totaal       2121,24 
 
 
 
Totaal Stichting Miriyawalé Nederland 
Inkomsten    Uitgaven  Op ABN Bank 
2903,50    1800,00 
1044,48    2121,24 
3947,98    3921,24           25,34 
 



NGO Miriyawalé Mali 
 
1 euro = 655,957 CFA 
 
1 CFA-frank  = 0,00152449 euro waard 
 
Uitgaven 2008 in CFA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkomsten 2008 in CFA   
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uitgaven jan t/m april 2009 in CFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkomsten jan t/m april 2009 in CFA 
 
 
 
 
 
 
 

(gift) 



 
Totaal ONG Miriyawalé Mali 
 

uit in over in kas 1 mei 
2009 

Uitstaande leningen 

Totaal 7483213,00 CFA 7624000,00 CFA 140787,00 CFA 4300000,00 CFA 

 11973,14 Euro 12198,40 Euro 225,26 Euro 6880,00 Euro 

 
NB De grootste kostenpost in 2008 was het vervoer van de container. (3.074.500 CFA) 
Dit is eenmalig. Ook de internetaansluitingskosten (200.000 CFA) waren hoog en eenmalig. 
De lening is verstrekt onder strikte voorwaarden:  
Aflossing geschiedt alleen dmv eigen inkomsten of met niet geoormerkt geld. Nooit meer dan 
25% van totale niet geoormerkte inkomsten per jaar. Na vijf jaar wordt de lening een gift. 
 
Blik vooruit 
Centre Miriyawalé sluit naadloos aan bij de vraag van de kinderen en jongeren in Sikasso 
Mali. Door de werkwijze met de sociaal culturele methodiek en (jongeren)participatie zijn 
goede resultaten geboekt. Hiermee willen we doorgaan, het Centre duurzaam maken. De 
enige nog niet vervulde voorwaarde is voldoende financiering. Mocht die niet gevonden 
worden dan is de toekomst van het Centre in groot gevaar. Daar gaan we nog niet vanuit. De 
sfeer in het Centre is positief en hoopvol. Voorlopig is het niet mogelijk om financiële steun 
te ontvangen van de Malineese overheid en de eigen bijdrages van de deelnemers zijn van een 
te verwaarlozen grootte. Onze blik is vooralsnog gericht op donateurs, subsidies en 
vermogensfondsen in Nederland.  
 
Concrete nieuwe plannen voor 2009/2010 zijn: 

- Nederlandse jongeren deskundigen/vrijwilligers (3 stuks) komen naar Mali             
Eén van hen studeert aan de Universiteit van Wageningen Internationale 
ontwikkelingsstudies en zij gaat onderzoek doen naar onze werkwijze en de 
effectiviteit ervan. 

- Samenwerking met Slumcinema 
- (Samen met jongeren) Projectplan ontwikkelen om werkgelegenheid te creëren 
- Themagericht werken: gezondheid, hygiëne en lokaal milieu  
- Op het erf van het Centre een mooi plekje creëren speciaal voor de allerkleinsten 

 
Mei 2008 Janette de Haas 


