Organisatie gegevens

Stichting Miriyawalé Nederland
Stichting Miriyawalé is in 1997 opgericht te Groningen door Abou Camara
(Malinees artiest) en Janette de Haas met als doel:
- op een aansprekende manier voorlichting te geven over Mali in Nederland
- sociaal culturele samenwerking te bevorderen tussen Mali en Nederland
- als steunstichting te fungeren voor een nieuw op te richten sociaal cultureel
kinder- en jongeren activiteitencentrum in Sikasso Mali.
Contactpersonen:
Mevr. I Witvoet, verantwoordelijk voor de Communicatie en het Secretariaat
Mevr. M. Jansen, verantwoordelijk voor de Financiën
Correspondentieadres:
Stichting Miriyawalé
Wijttenbachstraat 272
1093 JK Amsterdam
Nederland
Telefoonnummers:
+31614434664 (M Jansen)
+31203375862 (I Witvoet)
Website:
www.miriyawale.org
E-mail:
info@miriyawale.org
Bankrekeningnummer:
ABN Amro bank Amsterdam NL21 ABNA 0489766277
t.n.v. "Stichting Miriyawalé"
KvK-nummer:
41013642 te Groningen
ANBI:
Dossiernummer 56705
Bestuurssamenstelling:
Naam: Janette de Haas
Functie: Secretaris
Naam: Marianne Jansen
Functie: Penningmeester
Naam: Ellen Weggelaar
Functie: Bestuurslid
Naam: Jop Houtman
Functie: Bestuurslid

Voorlichtingskraampje van Stichting
Miriyawalé op een markt in Nederland

Gegevens Partnerorganisatie ONG Miriyawalé te Mali
Op 7 december 2007 heeft Stichting Miriyawalé, op basis van haar voorgaande
werkzaamheden in Nederland en Mali het “Accord Cadre“ ontvangen van de
Malineese overheid en is Stichting Miriyawalé in Mali een officiële rechtsgeldige
ONG (organisation non-gouvernementale).
In 2008, na 21 jaar in Nederland gewoond en gewerkt te hebben, is Abou
Camara geremigreerd naar Mali samen met Janette de Haas om daar zijn kennis
en kunde ten diensten te stellen aan de jeugd in zijn geboorteland. Met een team
van gemotiveerde Malineese vrijwilligers heeft ONG Miriyawalé per 1 september
2008 een sociaal cultureel kinder- en jongerenactiviteitencentrum geopend. In
2011 sloeg het noodlot toe en is oprichter Abou Camara na een kort ziekbed aan
malaria overleden. De dagelijkse leiding van het Centre is sindsdien in handen
van Janette Camara de Haas en Jop Houtman.
In het “Centre” wordt na school/werk tijd en in de schoolvakanties
zinvolle vrijetijdsbesteding en pedagogische begeleiding aangeboden
aan kinderen, scholieren en (werkeloze) jongeren. Overdag zijn er
leerwerktrajecten met alfabetiseringscursussen voor straatkinderen,
jonge vrouwen en kansarme jonge werkelozen.
ONG Miriyawalé werkt accommodatie gebonden en ambulant. Dit houdt in dat we
niet alleen in het centrum werken maar ook naar de mensen toe gaan in de
wijken en dorpen.
Belangrijkst doel van het werken met de bezoekers van het centrum is:
Het zien en creëren van een toekomst perspectief in eigen omgeving.

Contactpersoon:
Janette de Haas en/of Jop Houtman
Correspondentieadres:
ONG Miriyawalé
BP 242
Sikasso Mali
Telefoonnummer:
+22373078937 (mobiel)
Website:
www.miriyawale.org
E-mail:
info@miriyawale.org
info@malimuziek.org
Registratie rechtspersoon:
ONG Miriyawalé is geregistreerd
als ONG
dd. 07-12-2007 bij de Regering
van de republiek Mali
onder registratienummer
0056/0055.
Membres du bureau:
Oumar N’Diaye
Issa Koné
Mamady Diarra
Nouhoum Traoré

Janette de Haas
Jop Houtman

Abou en Janette in het Centre te Sikasso

