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1. Een sociaal cultureel kinder en jongeren activiteitencentrum te Sikasso Mali  
Centre Miriyawalé in Sikasso Mali is een veilige 

plek in een keiharde wereld. Een plaats waar kinderen 
en jongeren kunnen leren en spelen, experimenteren 
en fouten maken, hun identiteit kunnen ontdekken en 
zich vrij kunnen uiten, broodnodig. Miriyawalé 
begeleidt kinderen en jongeren. Biedt hen kansen om 
zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandig denkende, 
verantwoordelijke en positief ingestelde volwassenen.  
 Deze beschrijving wil de lezer een levendig 
beeld schetsen van de organisatie Miriyawalé. In 
september 2014 bestaat het Centre 6 jaar. Wij hopen 
dat de lezer net zo veel plezier heeft bij het lezen en 
bekijken van deze organisatiebeschrijving als wij bij 
ons werk voor Miriyawalé. 
 
1.1. Achtergrond en probleemanalyse  

Mali is één van de armste landen ter wereld. Begin 2012 is er een staatsgreep 
gepleegd en in het noorden is een religieuze burgeroorlog aan de gang. Het onderwijs 
bevindt zich in een permanente crisissituatie en het niveau is bedroevend laag. Het 
geboortecijfer per vrouw is 7,1 kind in het zuiden van Mali waar Miriyawalé werkt. De 
levensverwachting is 47,5 jaar.  

Op dit moment is 55% van de bevolking van de stad Sikasso (ong. 240.000 inw.) 
jonger dan 17 jaar en 75% jonger dan 25 jaar. Er is een jeugdwerkloosheidspercentage van 
75%. De meeste ouders van al deze jongeren en kinderen hebben geen tijd en energie om 
hen liefdevol op te voeden. Kinderen worden aan hun lot overgelaten en er is een 
uitzichtloze generatiekloof. De openbare ruimte is volledig verloederd en er is amper ruimte 
om te spelen of te sporten.  

Er is geen openbare bibliotheek en er zijn geen amateur- verenigingen (sport, 
muziek, dans, handenarbeid etc.). Er zijn wel enkele commerciële particuliere initiatieven 
zoals vechtsportscholen, playstationkioskjes en cybercafés, maar die zijn alleen voor de 
happy few . Af en toe organiseert een commercieel bedrijf (Orange, Bavaria, Marlboro) een 
“competition” in het één of het ander, verder is er verveling, theedrinken en leegte. 
 

De jeugd in Mali wordt bedreigd door veel gevaren; o.a.; armoede, aids, 
werkeloosheid, analfabetisme, ondervoeding, mishandeling, uitzichtloosheid, religieus 
fanatisme, wetteloosheid en willekeur, onderdrukking, seksueel misbruik en oorlog. Een 
enorm aantal van de Malineese jongeren heeft zich daarom in het hoofd gehaald om het 
land te willen ontvluchten. Dit vindt Miriyawalé kwalijk. Met deskundigheid, liefde en geduld 
bieden we een tegenwicht en proberen we de jongeren op andere gedachten te brengen. 

Het zien en/of creëren van een toekomstperspectief in eigen omgeving. 
 
1.2. Doelgroepen en Algemene Doelstellingen  

De doelgroep van de ONG Miriyawalé in Mali zijn: 
-Accommodatie gebonden werk: 

Voorschools: De kleintjes van 0-6 (Wijkfunctie) 
Schoolkinderen en tieners: van 6-16 (Wijk/stedelijke functie) 
Jongvolwassenen van 16 tot 30 (Stedelijke functie) 
Vrouwen/moeders van 14-30  
Multiproblem jongeren van 0-30, individuele aanpak (Maatwerk) 

-Ambulant werk:  
Straatactiviteiten in dorp en stad voor bovenstaande doelgroepen, schoolgaand, 
werkend of werkeloos     

We werken samen met andere maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de overheid. 
 
De doelstelling is kinderen en jongeren een veilige plek te bieden naast het gezin waar 
middelen en deskundige begeleiding aanwezig is om hen te helpen zich te ontwikkelen tot 
verantwoordelijke zelfstandig volwassenen. We werken d.m.v. het aanbieden van ons 
programma aan het vergroten en verstevigen van het kennisniveau, het (zelf)respect en een 
reëel (zelf)vertrouwen opdat de jeugd goed toegerust de moeilijke uitdaging aan gaat om 
positief te blijven en er wat van te gaan maken in hun volwassen leven in Mali.  
 



1.3. Methodiek  
ONG Miriyawalé gebruikt “Een sociaal-culturele methodiek, dit is een wijze van 

denken en handelen die gesteund is op reflectie, ervaringsdeskundigheid en 
wetenschappelijke inzichten. Die methodiek wordt door diverse organisaties en hun 
vrijwillige en professionele medewerkers gebruikt om individuen en groepen aan te spreken 
en te activeren in één of meerdere bestaansdimensies en in hun diverse leefsituaties. Deze 
bestaansdimensies kenmerken de mens als zin- en waardenzoeker, als kennisverwerker, als 
vaardige actor of creatieve explorator, als cultuurschepper en sociaal wezen. Als 
doelstellingen staan het ontwikkelen van een eigen identiteit, het bevorderen van sociale 
integratie en maatschappelijke participatie en de opbouw van een democratische, duurzame 
en inclusieve samenleving voorop. Daartoe worden op bewuste en doordachte wijze open 
kansen geschapen die uitnodigen tot ontmoeting en informeel leren. Er worden processen 
van kritische bewustwording, reflexieve verantwoording en persoonlijke bekwaming 
gestimuleerd. Er wordt aangezet tot de ontwikkeling van sociale, culturele en 
communicatieve competenties en de vorming van sociale netwerken en culturele symbolen. 
In het scheppen en benutten van deze kansen zijn de betrokken personen en groepen 
actieve ‘deel-nemers’ met wie de medewerkers in dialoog treden over de concrete doelen en 
de aanpak." 

 
1.3.1 Medewerkers 
 In Centre Miriyawalé geld de slagzin: “jongeren voor jongeren”. Het Centre wordt 
volledig draaiende gehouden door vrijwilligers. Er werken geen vaste betaalde krachten. 
Zonder vrijwilligers geen Centre. Dit is een essentieel onderdeel van de methodiek. De 
deelnemers en bezoekers weten dat het hun Centre is en dat iedereen 
medeverantwoordelijkheid draagt. Dit is de kracht van het Centre. Bezoekers komen 
nemen (ontwikkeling en ontspanning) zonder te hoeven betalen en geven daarvoor iets 
van hun tijd en kennis terug. De groten helpen de kleintjes. 
 De dagelijkse leiding en begeleiding van de vrijwilligers is in handen van Janette 
Camara de Haas geassisteerd door Jop Houtman, Moussa Doumbia, Alice Cissé en Abby 
Buwalda. De afzonderlijke projecten en activiteiten hebben elk hun eigen verantwoordelijke 
vrijwilliger(s). Alle vrijwilligers krijgen begeleiding en deskundigheidsbevordering 
aangeboden. Eén keer per maand is er een vrijwilligersvergadering. Er komen af en toe 
vrijwilligers uit het buitenland om enkele weken/maanden vrijwilligerswerk te doen in het 
Centre. 

 
1.4. Activiteiten en projecten 

Miriyawalé voert veel verschillende reguliere activiteiten en korte projecten tegelijk 
uit voor verschillende doelgroepen samen met lokale partners. De meeste activiteiten zijn in 
het Centre maar regelmatig zijn we te vinden op straathoeken, scholen, in dorpen en bij de 
families thuis. Omdat we vraaggericht met jongeren werken in een uiterst instabiele 
omgeving zijn we flexibel en springen snel in waar en wanneer nodig. De basisvoorzieningen 
van het Centre staan ter beschikking van alle activiteiten. We hebben de activiteiten 
onderverdeeld in 4 categorieën: Educatie, Cultuur, Sport en Hulpverlening. 
 
1.4.1. Het “Centre” 

Centre Miriyawalé » is een kinder en jongerenactiviteiten centrum voor en door de 
jeugd van 0 tot 30 jaar, centraal gelegen in de stad. Centre Miriyawalé draagt bij aan de 
pedagogische begeleiding en ontwikkeling van de bezoekers en deelnemers. De oudere 
bezoekers dragen verantwoording en doen het vrijwilligerswerk. We werken vraaggericht en 
participatief. Centre Miriyawalé biedt straatarme kinderen en jongeren een veilige plaats om 
te ontspannen en leren. De capaciteit van het Centre wordt volledig benut door de efficiënte 
programmering. Op de momenten dat de kinderen en jongeren niet naar school gaan of 
werken is er dagelijks een soc-cultureel programma voor de diverse leeftijdsgroepen.  
(Tekenen en knutselen, muziek, dans, toneelspelen en zang, karateclub en voetbalteams, 
huiswerkbegeleiding, zomerschool, meidenclub, talentenjacht, filmavond enz. enz.)  
Doordeweeks educatief en in het weekend meer recreatief.  

Het Centre is volledig ingericht met de spullen die de oprichters in 2 containers 
hebben meegenomen uit Nederland in 2002 en 2008 aangevuld met lokaal materiaal. In 
2010 hebben we spullen mogen vervoeren in de container van de protestantse missie te 
Koutiala (110 km van Sikasso) tegen een geringe vergoeding. 

 
 



1.4.2. De mediatheek 
Onze mediatheek bestaat uit een bibliotheek met 1200 Franse en Engelse boeken 

voor alle leeftijden, tijdschriften, voorlichtingsmateriaal en video’s. In de mediatheek staan 
4 computers met veel educatieve software erop geïnstalleerd voor alle leeftijden en 
aangesloten op het internet. Er is ruimte om zelfstandig te studeren en we bieden 
huiswerkbegeleiding en Engelse les. Er is een informaticazaaltje met 4 computers voor 
leerlingen en een laptop voor de leraar. Beginners en gevorderden krijgen hier les. Het 
zaaltje is 40 uur per week in gebruik.  

We hebben een beamer met laptop voor educatief en recreatief gebruik. Er is een 
multimedia studio en repetitieruimte en er zijn digitale camera’s om filmpjes en reportages 
mee op te nemen en computers om de opgenomen films en muziek mee te bewerken.  

Boeken, computers en internet zijn een geweldige mogelijkheid voor de bezoekers 
om zich te ontwikkelen. Het internet is een venster op de wereld. Een kans voor jongeren 
om goedkoop en snel informatie te vinden en aansluiting te krijgen met de rest van de 
wereld. In het Centre worden ze daarin begeleid. 
 
1.4.3. Jardin d’enfants 
 Sinds november 2012 is de Jardin geopend. Er komen 24 kinderen in de leeftijd van 
0 t/m 6 jaar oud. De leiding is in handen van 2 ervaren vrijwilligers en een stagiaire. De 
kleine kinderen van de leerlingen van de vrouwenvakschool gaan naar de Jardin (6) en de 
rest van de kinderen die de Jardin bezoeken wonen in de buurt van het Centre. Ze komen 
voornamelijk uit problematische gezinnen. De kinderen hebben het op de Jardin naar hun 
zin en ontwikkelen zich en de ouders hebben de handen vrij om hun situatie te verbeteren. 
Er zijn 3 oudermiddagen per jaar gepland waarin er voorlichting wordt gegeven over 
opvoeding en gezondheid, deze zijn verplicht. We hanteren een vast programma met vrij 
spelen, zingen, knutselen, bewegen en verhaaltjes vertellen. De tijden zijn elke werkdag van 
9 tot ½ 12. Om 10 uur is er altijd een fruithapje. De inschrijving is 1000 CFA (= 1,60€) en 
verder zijn er geen kosten. Wel zijn de ouders velplicht het kind te (laten) brengen en op 
tijd op te halen. De Jardin beschikt over prachtig speelgoed en knutselmateriaal wat ooit in 
de container is meegenomen en/of is geschonken door buitenlandse bezoekers. Ook is er 
een kubieke meter afgedankt speelgoed meegekomen met de container uit Nederland in oct. 
2012. We hebben peutermeubels laten maken en zelf een glijbaan en schommel gemaakt. 
Het allerbelangrijkste is de liefde, het geduld en de aandacht die de kleintjes krijgen van de 
begeleiding in een veilige omgeving.  
 
1.4.4. De vrouwenvakschool 

 Per september 2012 konden we het belendende 
pand huren voor weinig geld  
(50,00 €) van dezelfde eigenaar. Onmiddellijk zijn we aan 
het schoonmaken en schilderen gegaan. De muur moest 
worden doorgebroken en een pad aangelegd. 
Tegelijkertijd met de Jardin startte de Vrouwenvakschool. 
Er zijn 9 leerlingen en 1 vaste begeleiders. De vrouwen 
nemen hun kleine kinderen mee. De vrouwenvakschool 
heeft dezelfde tijden als de Jardin d’enfants. 
 De lessen zijn gericht op het economisch 
zelfstandig worden van de vrouwen. De vrouwen die 

kunnen lezen en schrijven in het Frans krijgen 4x in de week een uur computerles en de 
analfabete vrouwen 4x in de week alfabetisering in het Bambara. Vervolgens gaan ze aan de 
slag met textiele werkvormen; borduren, naaien, haken en breien. Alles wat we maken is 
gericht op de lokale markt met een open oog voor eventueel een product voor de 
internationale markt.  

De vrouwen betalen niets voor de school. Het zijn overwegend vrouwen in zeer 
moeilijke omstandigheden. Ze hebben allemaal toestemming van hun man, broer of vader 
nodig om te mogen komen. Als het ook nog geld zou kosten is de kans klein dat ze mogen 
komen. We streven ernaar dat er uiteindelijk een ontwerp en productieatelier van de grond 
komt waar door Miriyawalé opgeleide vrouwen geld kunnen verdienen zodat ze economisch 
zelfstandiger worden. 
 
 
 
 



1.4.5. Hulpverlening, voorlichting en preventie 
 Tijdens het werk komen we regelmatig situaties tegen waarvoor je de ogen niet kan 
sluiten zo schrijnend. We proberen de nood te lenigen tijdens de crisis en daarna een 
duurzame oplossing te zoeken samen met de betrokkenen. Jongeren werken we direct mee. 
In het geval van kinderen betrekken we het hele gezin erbij. Vaak gaan de problemen 
gepaard met geldzorgen of zijn er het gevolg van. Soms zoeken we een adoptie familie in 
Nederland die het gezin moreel en financieel wil steunen.  
 In het Centre staat een goed gevulde EHBO koffer. We verzorgen de wonden van de 
bezoekers die daar om vragen, geven eerste hulp in de vorm van advies en medicijnen 
en/of gaan met de kinderen naar het ziekenhuis. 
We hebben goed contact met artsen en 
verpleegkundigen en kunnen voor zorg en 
voorlichtingsprojecten een beroep op hen doen. 
We geven sexuele voorlichting en aidspreventie. 
Regelmatig verweven we voorlichting over gezonde 
voeding, malariapreventie en hygiëne in de 
activiteiten.  
 Een paar keer per jaar komt het voor dat 
een kind of jongere in de problemen en zonder 
dagbesteding een beroep doet op Miriyawalé en wij 
hen voor een bepaalde periode overdag onder onze 
hoede nemen als “vrijwilliger” en samen 
oplossingen vinden. 
 De garibouts (koranschool straatkinderen) zijn een doelgroep apart. Deze jongens, 
tussen de 3 en 25 jaar, lopen van 6 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond, blootsvoets 
ongewassen en gekleed in lompen met een leeg tomatenpureeblik in de hand bedelend over 
straat. S’nachts slapen ze met 30 in een kamer op de grond zonder deken. In het Centre 
verzorgen we dagelijks hun wonden, behandelen hun ziektes en kunnen ze zich wassen. We 
geven ze liefde, aandacht en de kans om even kind te zijn. Ze rusten uit, spelen, tekenen en 
zingen. We koken 1x per maand voor ze tijdens een feestelijke avond met spelletjes en film 
kijken (meer dan 200 monden).  
  
1.4.6. Adoptieproject en educatiepot 

Deze projecten zijn uit nood geboren. Wij signaleerden de problemen en er waren 
betrokken mensen in Nederland die wilden helpen. Op dit moment hebben we 5 gezinnen en 
3 jongeren die ondersteund worden. Een keer in de maand komen ze bij elkaar. De oudste 
is voorzitter. Hij leidt de bijeenkomst en deelt de maandbijdrage uit (15-25 €). Alle 
beneficianten zijn ook actief in het Centre als vrijwilliger of deelnemer. Het geld wordt 
besteed aan schoolgeld, medicijnen en eten.  
 Op dezelfde wijze als het adoptieproject is de educatiepot ontstaan. Regelmatig 
vragen jongeren ons om concrete steun om naar school te kunnen gaan. Naast schoolgeld is 
er geld nodig voor slippers, schriften, een geometriesetje, fietsreparatie of boeken. Het gaat 
om een dozijn gevallen per jaar. 
 
1.4.7. Jongerenpersbureau en theatergroep.  

In de winter van 2009/2010 Is Abby Buwalda 3 maanden in het Centre in Sikasso 
geweest om in het kader van haar afstuderen in de studie Ontwikkelingswetenschappen aan 
de universiteit van Wageningen een theaterproject uit te voeren met werkeloze jongeren. 
Inmiddels heeft Abby haar master Media, theater and developpement aan de universiteit 
van Winchester (GB) behaald en is een jongprofessional. In november 2013 is ze terug 
gekomen, leidt de theatergroepen en het jongerenpersbureau met veel enthousiasme en 
resultaat. In maart 2014 heeft ze besloten in Sikasso te gaan wonen en maakt nu ook deel 
uit van de dagelijkse leiding van het Centre. Abby is zelf belast met de taak om financiering 
te vinden voor de beide projecten waarvoor ze verantwoordelijk is 
 
1.5. Resultaten  

Naar aanleiding van de resultaten sinds de opening van Centre Miriyawalé in Sikasso 
in september 2008, kunnen we zeggen dat met bescheiden financiële middelen en veel inzet 
enorm veel is bereikt. Miriyawalé groeit en ontwikkeld zich. Er komen wekelijks honderden 
kinderen/jongeren/vrouwen in het centrum. Alle bezoekers doen actief mee aan de 
activiteiten. Ze begrijpen goed de regels van het centrum en houden zich er aan. Er is een 
constructieve band ontstaan tussen de bezoekers, de vrijwilligers en de leiding die 



gedragsbeïnvloeding mogelijk maakt. Er komen voldoende meisjes op de activiteiten af. Ook 
gehandicapte jongeren bezoeken het centrum. Ondanks de verhuizing in juni 2010, het 
overlijden van onze oprichter/medewerker Abou Camara in 2011 en de staatsgreep en 
burgeroorlog zijn de activiteiten doorgegaan en zelfs uitgebreid en de bezoekersaantallen 
toegenomen. In de jaarverslagen komen de resultaten uitgebreid aan bod. 
 
2.  Financiën en fondswerving 

Vanaf de oprichting van Stichting Miriyawalé Nederland in 1997 en ONG Miriyawalé 
Mali in 2007 hebben de oprichters Abou Camara en Janette de Haas persoonlijk 
geïnvesteerd in Miriyawalé. Er zijn 2 containers met zelf gekocht en verzameld materiaal 
voor het centrum op eigen kosten naar Mali verzonden. De huur en nutsvoorzieningen van 
het centrum het eerste half jaar (sept 2008 –januari 2009) zijn uit eigen middelen betaald 
net als het maandelijkse activiteitengeld. Ten slotte is er uit eigen middelen geïnvesteerd in 
het verbouwen, schilderen en inrichting van het centrum. 
  Vanaf 2009 zijn er fondsen aangeschreven en donateurs geworven. Er zijn 
fondswervingsacties gehouden en er is in kerken voor Miriyawalé gecollecteerd.  

De oorspronkelijke bedoeling was om na verloop van tijd en bewezen diensten ook 
mee te gaan draaien in het financieringssysteem van de Malineese overheid als lokale NGO. 
De relaties met de overheid zijn goed tot stand gekomen. Verschillende ministers, hoge 
ambtenaren en de gouverneur van Sikasso hebben het Centre bezocht en het belang van 
een organisatie als Miriyawalé voor de ontwikkeling van de jeugd uitgesproken. We 
participeren al mee met het adviseren van nieuw beleid. Alleen financiering door de 
Malineese overheid zit er voorlopig niet in gezien de huidige chaos. De ambassadeur van 
Nederland in Mali, de heer M. Brouwer en de viceambassadeur mevr. T. Tjoelker, hebben 
het Centre meerdere malen bezocht. Zij zijn onder de indruk van het werk van Miriyawalé. 
Wij hebben voor 2013 eenmalig financiering van het Nederlands ministerie van Buitenlandse 
zaken ontvangen via de ambassade. Wij hopen dat die geste als referentie zal worden 
gezien en onze betrouwbaarheid en deskundigheid onderstreept.  

 
2.1. Jaarbegroting 

 
 
2.1.1. Toelichting op de begroting 

De in bovenstaande jaarbegroting genoemde cijfers is het absolute minimum wat 
Miriyawalé nodig heeft om de beschreven activiteiten en projecten uit te voeren. De 
basisvoorzieningen zijn samen met de aanwezige apparatuur en materiaal het fundament 
waarop de andere projecten zijn gebouwd. Alle medewerkers zijn vrijwilligers. Zij krijgen 
indien nodig een kleine (onkosten)vergoeding en er wordt elke dag samen gegeten op het 
Centre. Miriyawalé beschikt over een brommer, een personenbus en een ezel met kar. De 
eigen inkomsten in Mali zijn te verwaarlozen. 
 
2.2. Verantwoording van de besteding van de ontvangen gelden 

Jaarlijks wordt er een inhoudelijk jaarverslag en een financieel jaarverslag met een 
verantwoording van de besteding van de gelden op de website van Miriyawalé gepubliceerd. 
Iedereen kan de jaarverslagen downloaden. De verschillende vermogensfondsen en 
sponsors waarvan we gelden hebben ontvangen krijgen op de door hen gewenste wijze een 
financiële en inhoudelijke verantwoording. 

 
 
 



3. Voorlichting in Nederland 
De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting zijn beschikbaar voor informatie en 

voorlichtingslessen. Er is een materialenkist aanwezig in Nederland met spullen uit Mali om 
de informatie te verlevendigen. Tijdens de 
fondswervende acties op scholen, in 
bejaardentehuizen, in jongerencentra en 
tijdens festivals etc. is er een kraampje van 
Miriyawalé met producten afkomstig uit 
Mali. 

Op de website van Miriyawalé is alles 
te lezen over de projecten en de voortgang 
van de werkzaamheden van de stichting. Er 
is een flickr, facebook en youtube account. 
Regelmatig wordt er een nieuwsbrief 
gestuurd naar geïnteresseerden op onze 
mailinglist. Deze nieuwsbrief is ook online te 
lezen. We hebben ook een gedrukte folder. 
Af en toe haalt Miriyawalé de geschreven 
pers met een interview of artikelen over 
haar werk, soms een interview op de radio. In verschillende kerken wordt regelmatig 
gecollecteerd voor Miriyawalé en er wordt dan over Miriyawalé geschreven in het kerkblad of 
gesproken tijdens de dienst.  

 
 
 
 
 
 

 

  

  
  


