De start van Favela Street in Haïti
Favela Street staat dit jaar in het teken van Haïti. Voor een oriënterend bezoek zijn Philip en Rocky dit
voorjaar afgereisd naar Port au Prince, de hoofdstad van Haïti. Ter voorbereiding om er in juli echt aan
de slag te kunnen. Ook die tweede fase zit er nu op; de hoogtepunten zijn gepost op Facebook. In dit
verslag van de stichting Favela Street meer informatie over Haïti, over onze activiteiten daar, de
jongeren en de partners waarmee is samengewerkt. Maar ook over de planning vooraf, de financiering
en de verrassingen die zich voordeden.
De bron ligt in Rio
Maar eerst naar het prille begin, naar de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Favela Street deed hier vijf
jaar lang ervaring op. En ontdekte hoe het organiseren van straatvoetbal echt iets kan betekenen voor
jongeren, binnen en buiten het sportveld. Een belangrijk moment was het idee om ook iets met
straatvoetbal voor meiden te doen. En de unieke kans die zich niet lang daarna voordeed om aan de
vooravond van het grote WK in Rio een groep meiden klaar te stomen voor een internationaal
voetbaltoernooi voor straatkinderen. Dit verliep zo voorspoedig dat het Braziliaanse Favela Street
Girls-team wereldkampioen werd. Een mooiere bekroning was niet te bedenken voor een periode van
intensief trainen om beter te voetballen. En tegelijkertijd veel aandacht te besteden aan sociale
aspecten als motivatie, teamvorming, samenwerking, en het hanteren van stress en conflicten. Hier
werd de basis gelegd voor de aanpak van Favela Street in Haïti.

De meiden van Rio trainen nu op kunstgras
Het bleef niet bij dit ene toernooi. Zo bood een gerenommeerd instituut de trainsters Engelse les aan.
En kregen ze hulp bij het vinden van stages en werk. Eén van de meiden kon dankzij een uitwisseling
acht weken naar Los Angeles, USA. En de afgelopen tien weken namen twee trainsters, Jessica en
Dryka, deel aan een uitwisselingsprogramma op een school in Cambridge, Engeland. Ze kregen daar
een intensieve cursus Engels en workshops over community building en straatkinderen. Ter afsluiting
hiervan was een tiendaags seminar voor organisaties die met straatkinderen werken. Als
ambassadeurs van Street Child United konden zij daar huns stem laten horen. Bijna gelijktijdig met dit
seminar reisden er nog twee andere meisjes van de Favela Street Girls, Aninha en Rebecca,van Rio
naar Engeland. Op uitnodiging van Chevrolet waren ze te gast op het befaamde Old Trafford-stadion,
om daar een thuiswedstrijd van Manchester United bij te wonen. Het belangrijkste vervolg op het
succes is misschien wel dat opgeleide trainsters nog altijd wekelijks hun trainingen geven met de
Favela Street girls. Dit doen ze op het prachtige sportveld van kunstgras dat er dankzij een bijdrage
van Chevrolet is gekomen.

Op verkenning in Haïti
Het is uniek wat Favela Street met de meiden in Rio in gang heeft gezet. Maar zou zoiets in Haïti ook
lukken? Die vraag stelden Rocky en Philip zich toen ze in het najaar van 2014 met het idee rondliepen
om een soortgelijk project in Haïti op te zetten. Natuurlijk kwamen ze daar in een hele andere situatie
terecht, dat was duidelijk. Neem alleen al de taal, in Haïti spreken ze Frans. Maar ook vanwege de
gevolgen van de verwoestende aardbeving op 12 januari 2010. Juist in de armste delen van de
hoofdstad zijn die nog het meest voelbaar. Toch zijn er ook overeenkomsten. Zo doet de eerste aanblik
van sloppenwijken in Port au Prince denken aan de favela’s in Rio. Net als de onveiligheid, de macht
van bendes in deze buurten, de informele economie en het rauwe leven op straat in eerste instantie

bekend voor komen. Wat tijdens het oriënterende bezoek gelijk goed zat. Met een bal in de hand was
ook hier het ijs snel gebroken .
Keuze van wijken en partners
Na deze verkenningen is besloten om in twee verschillende wijken aan het werk te gaan en per wijk
voor een andere organisatie te kiezen: in de wijk Cité Soleil met SAKALA en in de wijk Nerette met
UNDP. SAKALA is een lokale organisatie in Cité Soleil, een van de zwaarste wijken van Port au Prince.
Dit deel van de stad is ook voor Haïtiaanse begrippen erg arm en heeft veel te maken met
bendegeweld. Met SAKALA hadden Philip en Rocky gelijk een goed contact, ze konden al heel snel wat
oefeningen uitproberen en hebben spontaan een straatvoetbaltoernooi met ze georganiseerd. Het lag
dus voor de hand om met hen in zee te gaan. De keuze voor de UNDP verliep heel anders, hier
speelden ook andere afwegingen een rol. In eerdere gesprekken gaf UNDP aan dat ze met
sportactiviteiten in meerdere wijken van het centrum van Port au Prince actief waren. En de ambitie
hadden om ooit een landelijk traject met sport uit te willen zetten. De hoop was dat een vliegende start
van Favela Street in de wijk Nerette wellicht een goede aanzet zou zijn voor een landelijk vervolg.
De Favela Street week
De nieuwe opzet in Haïti was om in beide wijken een week lang een heel intensief programma te
draaien. Een Favela Street week bestaande uit trainingen, workshops en straatvoetbaltoernooien.
Startend met een kleine selecte groep jongeren die vooraf een tweedaagse training krijgt, waarin ze
klaargestoomd worden om mee te draaien in de organisatie van de voetbaltoernooien. In de
verwachting dat ze het al doende in de vingers krijgen om zelf zo’n toernooi te organiseren. De week
bij SAKALA had een droomstart: 15 trainers, waarvan 2 meisjes, deden vol overgave mee aan de
Favela Street week in de nieuwe opzet.

De aspirant trainers waren leergierig, pakten opdrachten snel op en discussieerden gretig over de
thema’s die ze aangedragen kregen. Samen met deze groep is een tweedaags straatvoetbaltoernooi
georganiseerd voor meer dan 100 kinderen. Na afloop ontvingen alle trainers een certificaat met de
opdracht om dat wat ze geleerd hebben toe te passen. En in het teken van peacebuilding een
straatvoetbaltoernooi organiseren voor kinderen in de wijk waar ze vandaan komen. Rocky en Philip
waren op de achtergrond aanwezig bij dit vervolg en stelden vast dat dit succesvol verliep. Voor het
vervolg is afgesproken dat ze dit met een kleine financiële ondersteuning van Favela Street de
komende tijd kunnen uitbreiden naar meerdere plekken van Cité Soleil. Wanneer dit gebeurt, blijft nog
even de vraag. Vanwege de verkiezingen in Haïti is juist in deze wijk het geweld geëscaleerd en zijn
veel plekken niet veilig om sportactiviteiten op straat te organiseren.

Trots om scheidsrechter te zijn
Bij de UNDP was de beginsituatie totaal anders. Hier waren de jongeren die aan de trainingen en
workshops van Favela Street zouden deelnemen, niet door UNDP geselecteerd op hun affiniteit voor
sport of voetbal. Toen dat eenmaal duidelijk werd, is bij de uitwerking van het programma hier ook
rekening mee gehouden. Verder bleek bij de start dat er nogal veel ngo’s actief waren in deze wijk en
dat dit ook nadelen heeft. Zo werden met name in het begin nogal eens vergelijkingen gemaakt met de
voordelen en de verdiensten die ze van deze ngo kregen. Met daarop de vraag wat Favela Street kwam
bieden. Dit was tegelijkertijd een uitdaging om deze sfeer te doorbreken. En bleek het uiteindelijk
geen beletsel te zijn. Rocky en Philip hebben een geslaagd toernooi kunnen organiseren, in een wijk
waar voetbal alleen voor volwassenen georganiseerd werd. Het is ze gelukt een groep jongeren
enthousiast te maken en zich in te zetten voor de kinderen uit hun eigen buurt. En beschikt de UNDP
nu over een groep gemotiveerde trainers die aan de slag kan met de benodigde sportmaterialen die er
is achtergelaten. Dankzij de Favela Street week hebben ze kunnen ervaren hoe je ook met weinig
middelen belangrijk kunt zijn voor de kinderen in je omgeving. Eén van de hoogtepunten was het
moment waarop Saffiere, een van de trainsters, vertelde hoe enorm trots ze was om op het veld te

staan als scheidsrechter. En er van genoten heeft dat iedereen ook naar haar luisterde. Het was
vooral het stralende gezicht dat duidelijk maakte hoe belangrijk dit voor haar was.

Het vervolg
Favela Street vertrekt na afloop van zo’n week nooit met lege handen. We laten een pakket achter met
sportmaterialen, waaronder wedstrijdballen, hesjes, tenues, broekjes, fluitjes en welke sportkleren
we maar mee kunnen krijgen. Belangrijk punt om te vermelden is dat we, eenmaal terug in
Nederland, ook een bedrag van 500 euro investeren in de opgeleide trainers. In Haïti is dat om de
opgeleide trainers in staat te stellen in de maanden na ons bezoek elders in de stad soortgelijke
toernooien te organiseren. Wij zorgen er op die manier voor dat ons werk daar een vervolg krijgt. En
zij houden ons daarvan op de hoogte. Of er hierna nog een landelijk vervolg komt is moeilijk te
beantwoorden. Het ziet er niet naar uit dat de UNDP in dat geval onze partner zal zijn, die zagen ons
aanbod toch te veel als de zoveelste in de rij goede doelen die zich bij deze ngo’s aandienen. Een
geleerde les is dat de aanwezigheid van meerdere ngo’s in één wijk kennelijk een afwachtende
houding met zich meebrengt: `wat kom je ons brengen`. Dat is een verschil van dag en nacht met de
gastvrije houding van SAKALA, die opereert in een wijk waar de drempel voor ngo’s veel hoger is. Met
SAKALA konden we op een gelijkwaardige manier samenwerken. Daar zijn ze ook vast van plan om
met het werk dat we in gang hebben gezet door te gaan. Op afstand blijven Philip en Rocky contact
houden met deze trainers, die op hun beurt door SAKALA weer gestimuleerd worden om door te
gaan. Dit netwerk biedt Favela Street een goede basis om mogelijke plannen voor een landelijk
vervolg verder uit te werken.
Openstaan voor verrassingen
Ondanks een strakke planning zijn Philip en Rocky in staat om ruimte te maken als zich onverwacht
kansen voordoen. Dat was gelijk al het geval toen die twee op het vliegveld van Curaçao incheckten

voor hun reis naar Haïti. Gelijk met het voetbalelftal van Curaçao voor meisjes onder de 17. Die waren
onderweg naar een kwalificatiewedstrijd tegen Haïti. In het vliegtuig spraken Rocky en Philip met de
coach van het elftal af de volgende ochtend, ter voorbereiding op hun wedstrijd, een motivatieverhaal
te houden aan de hand van hun ervaringen met de meiden van Favela Street in Rio. Hiermee is er een
interessant contact gelegd met het oog op plannen van Favela Street om in de toekomst ook iets op
Curaçao te doen.

Tijdens het verblijf op Haïti diende zich opnieuw zo’n verrassing aan. Via via kwamen Philip en Rocky in
contact met de directeur van de organisatie Lakou Lape, die vertelde over zijn werk met een groep
bendeleden die graag uit die bende willen stappen. Hij had gehoord over Favela Street en vroeg Rocky
en Philip een presentatie te geven tijdens een straatvoetbaltoernooi. Hij hoopte daarmee een discussie
op gang te brengen over sport als middel om je leven te beteren, nieuwe kansen op te pakken en een
positieve bijdrage te leveren aan je community. Die kans hebben Philip en Rocky met beide handen
aangepakt. En het voetbaltoernooi was een ongekend succes. Kijk maar eens naar dit filmpje dat een
mooi beeld geeft van de manier waarop Rocky en Philip te werk zijn gegaan. Het enthousiasme van
iedereen spat er van af: https://youtu.be/hfNVF29AQQo
Favela Street inspireert en verbindt
Deze voorvallen laten zien waarom het belangrijk is dat Favela Street alert is op onverwachte situaties
en kansen pakt wanneer die zich voordoen. Dat lukt omdat we, met Rocky en Philip, beschikken over
twee gedreven pioniers met een enorme brok ervaring. Maar ook, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt,
dankzij een gedegen voorbereiding. Dit wikken en wegen en plannen vooraf is een tijdrovende
bezigheid. Vandaar dat we in dit verslag willen wijzen op het vele werk dat in de voorafgaande
maanden wordt verzet. Organisatorisch: het uitdokteren van een nieuwe opzet, het uitwerken en
plannen hiervan. En financieel, vanwege de enorme inspanningen om het benodigde geld binnen te
krijgen. In eerste instantie beproefden we ons geluk bij fondsen. Maar helaas, onze keus actief te zijn
in het buitenland, met sport als middel, en dat als prille organisatie te doen, zijn stuk voor stuk
kenmerken waardoor Favela Street buiten de boot valt bij de meeste fondsen. Fondsenwerving is voor
Favela Street het spreekwoordelijke zoeken naar een speld in de hooiberg. Gelukkig is het benodigde
bedrag beide keren op tijd binnengehaald. Dankzij presentaties en workshops, de verkoop van shirts

en truien, een succesvolle benefietavond en is het ook nog gelukt die ene speld in de hooiberg te
vinden. Op het juiste moment stond een fonds klaar om ons financieel over het dode punt heen te
helpen. Een uitgebreid verslag van onze financiële speurtocht is op onze website te vinden op de
pagina donate.
Dankzij een diversiteit aan geldbronnen krijgt Favela Street steeds meer voet aan de grond. De
stichting is financieel niet afhankelijk van één partij of een eenmalige activiteit. En organisatorisch
door de steun van mensen om ons heen die meedenken, mensen die bijspringen in de organisatie,
ons sponsoren of op een andere manier een financiële bijdrage leveren. Maar ook door ons
persoonlijk of via de sociale media te laten weten dat ze de spirit en de idealen van Favela Street
delen. In Nederland en buiten de landsgrenzen laat Favela Street zien dat straatvoetbal jongeren
inspireert en ze met elkaar verbindt. Overal in de wereld; wij zijn alvast begonnen in Brazilië en Haïti.
.

