
 

 
 
 
Jaarverslag Favela Street 2018 

Bijsturen en voorsorteren 

1. Inleiding 

Het jaarverslag van 2017 stond in het teken van schakelen. In dat jaar hebben we ons 
project in Haïti afgerond met een voetbaltoernooi waar teams met jongeren uit rivaliserende 
wijken aan deelnamen. Dit werd georganiseerd tijdens een jaarlijkse ´Peace price 
evenement´. De contacten met Rio stonden in 2017 op een laag pitje.  De centrale vraag 
voor 2018 was: Wat volgt er op Rio en Haïti? 

Zuid Afrika was in de picture, met name de slums van Kaapstad en Johannesburg.  Duidelijk 
was al wel dat deze keuze een zeer intensieve  voorbereiding zou vragen. En dat de lat ook 
financieel hoog kwam te liggen. Een van de alternatieven die in beeld waren, betrof een 
project in Curaçao. Daar waren al eerder goede contacten over,  maar door de orkaan Irma 
in het najaar van 2017 verlegden de overheid en goede doelen organisaties hun prioriteiten 
in die eerste maanden naar het herstel van de aangerichte schade.  De belangstelling voor 
een project met Favela Street bleef evenwel onverminderd; het Curaçao-project is alsnog 
van de grond gekomen.  

In dit jaarverslag besteden we uiteraard aandacht aan de twee projecten die in 2018 zijn 
uitgevoerd. Zoals de start van het Curaçao-project, een traject voor twee jaar met daarin 
speciale aandacht voor meisjes. En het ´Favela Street Connect project´  op het Mundus-
college in Amsterdam. Daarover zo meteen meer.  

Er is in 2018 ook veel werk achter de schermen verricht. Organisatorisch; er is gekeken naar 
de wenselijkheid om het bestuur uit te breiden, dan wel op andere wijze expertise van buiten 
om aan Favela Street toe te voegen. En in het verlengde daarvan naar het verkennen van de 
mogelijkheden om  de organisatie en de werkwijze te professionaliseren.   

Met als resultaat dat er voor 2019 een nieuw bestuur in de startblokken staat. En er in grote 
lijnen ook al nieuwe plannen op stapel staan voor de komende drie jaar. Dit jaarverslag is 
voor het vertrekkende bestuur een goede gelegenheid om terug te blikken op de aanloop 
hier naar toe. En verslag te doen van de activiteiten die in 2018 nog onder de vlag van de 
stichting in de oude samenstelling zijn uitgevoerd.   

2. Een laag pitje en effecten op langere termijn  

In Rio (Brazilië) en Cité Soleil (Haïti) heeft Favela Street jongeren opgeleid tot trainers, 
waarvan een deel zich verder heeft ontwikkeld tot rolmodel. Dat zijn ook de jongeren 
waarmee we contact houden en die we via sociale media blijven volgen.   

Soms zijn we ook daarna nog actief betrokken. Zoals in Haïti naar aanleiding van het Peace 
price evenement. In 2017 introduceerde Favela Street een voetbaltoernooi, als aanvullend 
onderdeel van  dit jaarlijkse event. Dit is toen gezamenlijk met de rolmodellen uitgevoerd. In 
2018 hebben onze rolmodellen daar zelf een vervolg aangegeven door opnieuw een toernooi 
tijdens Peace Price te organiseren.  Met een bescheiden financiële bijdrage van Favela 
Street en adviezen via sociale media, hebben we duwtjes in de goede richting kunnen 
geven. Het lijkt er op dat dit het begin is van een mooie traditie die financieel op eigen benen 
verder kan.  



 

 

 

 

Ook het project in Brazilië met de meiden van Rio kreeg in 2018 een hoopvol vervolg.  Net 
als vier jaar geleden werd voorafgaand aan het WK-voetbal in Moskou een internationaal 
toernooi voor straatkinderen georganiseerd.  Er was ook nu weer een Braziliaans 
meisjesteam uitgenodigd, als winnaars van de vorige editie in Rio. Het bijzondere van dit 
toernooi was dat Jessica en Dryka, - oud-deelnemers en als trainers/rolmodellen opgeleid 
door Favela  Street-, deze keer als begeleiders mee mochten met het nieuwe Braziliaanse 
voetbalteam. Een buitenkans voor die twee, maar ook iets waar we als organisatie heel trots 
op zijn. Het is een mooi voorbeeld van de onverwachte gevolgen die een Favela Street 
traject vaak heeft.  

3.  Curaçao-project 

Soms doen zich onverwachte gebeurtenissen voor die op het eerste gezicht heel kansrijk 
lijken.  Dat was toen Rocky werd uitgenodigd af te reizen naar Portugal om daar voor een 
select gezelschap een presentatie te houden over Favela Street. Met in het vooruitzicht om 
een project te starten in Angola. Reis en verblijf werden in een mum all-in geregeld.  

Eenmaal in Portugal bleek tijdens de gesprekken dat er nogal wat mitsen en maren aan 
zaten. Zoals de keuze van Favela Street voor jongeren in de slums als doelgroep. En dat het 
ons niet in de eerste plaats gaat om de techniek van voetbaltalenten, maar veel meer om het 
ontwikkelen van hun sociale en mentale vaardigheden. Het bleef bij die ene presentatie. 
Toch is dit voorval een goed voorbeeld van de lenigheid van Favela Street als organisatie; 
ons vermogen om snel op onverwachte situaties in te kunnen spelen. 

Heel anders verliepen de voorbereidingen voor het Curaçao-project. Hier was van meet af 
aan wel sprake van een match met de doelstelling en de werkwijze van Favela Street. Op 
het eiland had men een duidelijk beeld van de meerwaarde die Favela Street daar kan 
bieden. Onze uitdaging op het eiland is om in een aantal achterstandsbuurten meiden met 
ons voetbalproject vooruit te helpen. En  als trainers uit te laten groeien tot positieve 
rolmodellen in hun buurt.  

Het heeft, zoals gezegd, even geduurd voordat de financiën geregeld en alle procedures 
doorlopen waren. Maar de intenties voor dit project stonden van begin af aan als een paal 
boven water. In december is Rocky tien dagen op Curaçao geweest en heeft daar naast de 
eerste introducerende sportactiviteiten en twee sporttoernooien, uitgebreid kennis kunnen 
maken met bestuurders, professionals, sleutelpersonen en direct betrokkenen. Daarmee is 
het project geland op het eiland en is een begin gemaakt met het opbouwen van een 
netwerk van contactpersonen. Ook zijn er al een aantal jonge vrouwen in beeld als 
kandidaten voor een Favela Street traject; via een trainerschap laten we ze doorgroeien tot 
rolmodellen.  

4. Mundus-college 

Dit project op het Mundus-college in Amsterdam voor jongeren van 16-20 jarige 
vluchtelingen, is een vervolg op een eerdere editie dat hier in 2017 is uitgevoerd. Deze keer 
liep de financiering via de Koning Boudewijn Foundation. Een belangrijke afweging voor dit 
vervolg was de mogelijkheid om op basis van onze ervaringen in 2017 de methodiek van 
Favela Street verder te doordenken; deze meer te stroomlijnen en er nieuwe elementen aan 
toe te voegen.  



 

 

 

 

Bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de wens van derden dat we de impact van ons 
werk beter kunnen staven. Vandaar dat in deze tweede serie expliciet aandacht is besteed 
aan het registreren van verwachtingen, ervaringen en het vastleggen van de resultaten.  
Verder is er  gesleuteld aan de planning, de methodiek en de opzet van het programma. 
Nieuw element van deze opzet is de optie van mentoring door werknemers van Nike, als 
mogelijke follow up van het traject. 

Het programma op het Mundus-college loopt door tot maart 2019.     

5. Bestuur en organisatie 

Na het vaststellen van de missie van de stichting in 2017, stond 2018 in het teken van de 
wens om de organisatie te professionaliseren en het werk aantrekkelijker te maken voor het 
bedrijfsleven om hier (financieel) aan  bij te dragen.    

Om deze omslag naar professionalisering en werkontwikkeling te maken, zijn Philip en 
Rocky in gesprek gegaan met  diverse externe deskundigen. Ze spraken met experts in hun 
vakgebied die zich betrokken voelen bij Favela Street.  Een aantal van hen is hierna gepolst 
voor het bestuurslidmaatschap.  Op basis van die gesprekken heeft het bestuur besloten om 
dit proces op afstand te volgen en zich faciliterend op te stellen, zodat Rocky en Philip de tijd 
en ruimte kregen om alle mogelijkheden te verkennen.   

Dit resulteerde er in dat de keuze voor Zuid Afrika steeds minder vanzelfsprekend werd. En 
er in die gesprekken andere potenties en kansen in de picture kwamen, met name het 
vrouwenvoetbal, die nauw aansluiten bij de eerdere activiteiten in Brazilië en Haïti. Dit 
herbronnen van de krachten van de eigen organisatie en op een doelgerichte en 
ondernemende manier naar kansen kijken, resulteerde in een  concept  voor een werkplan 
voor de komende drie jaar.  

Deze ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen Philip dit najaar te kennen gaf dat hij 
zijn weg zelfstandig wil vervolgen en zijn werkzaamheden bij Favela Street beëindigt. In de 
vergadering van 6 november heeft hij afscheid genomen. En aangegeven  nog wel tot het 
eind betrokken blijft bij de uitvoering van het  Mundus-college project.  

Tijdens deze zelfde vergadering hebben de drie bestuursleden aangegeven dat ze per 
januari 2019 willen aftreden en hun taken zullen overdragen aan een nieuw bestuur.  De 
kandidaten die Rocky hiervoor heeft benaderd, voldoen aan het profiel van Favela Street, 
zoals dit is vastgelegd in de statuten en uitgewerkt is in het concept plan voor de komende 
drie jaar.  

Het streven is dat dit nieuwe bestuur zo snel mogelijk in 2019 aan de slag kan.   

  

 


