
 
 
 
 
 
Jaarverslag Favela Street 2019 

Volle kracht vooruit  

1. Inleiding 

2019 was op verschillende vlakken een bewogen jaar. Een nieuw bestuur, de start van het 
project in Curaçao, ontwikkeling van de methodiek en het meetinstrument en een 
kennismaking met Soedan voor een mogelijk nieuw project. Natuurlijk vervolgden we ook het 
Favela Street Connect programma in samenwerking met Nike Community Impact op het 
Mundus College in Amsterdam west.  

In dit jaarverslag besteedden we aandacht aan drie projecten die in 2019 zijn uitgevoerd. 
Voor het eerste project Curaçao zit het eerste jaar erop, waarin we het ontwikkelde 
meetinstrument direct konden inzetten om onze impact te meten. Het tweede project, het 
Favela Street Connect programma, op het Mundus College heeft een mooi vervolg 
gekregen. In het derde project deden we voor de eerste keer mee met de Global Goals 
World Cup in Denemarken. Daarnaast is er achter de schermen veel werk verzet. Samen 
met  onderzoeksbureau Xoet hebben we de werkwijze oftewel methodiek van Favela Street 
opgeschreven. Daarbij heeft Xoet ook een innovatief en kwalitatief meetinstrument 
ontwikkeld waarmee op diepgaande wijze onze impact kan worden gemeten.  

2. Nieuw bestuur en teamuitbreiding 

Aan de start van 2019 stapten het eerste bestuur van Favela Street op. Met dit bestuur werd 
de start van een stormachtige groei ingezet. We bedanken Herman van Wechem, Harry 
Scheeper en Jasper Veldhuis voor hun steun en inzet aan Favela Street. Hun plaatsen 
werden overgenomen door Bart de Ridder, Bas Brouwer en Lara Hehanusa. Ook mede-
oprichter en hoofdtrainer van Favela Street, Philip Veldhuis besloot afscheid te nemen. 
Dankzij Philip is Favela Street in 2012 begonnen in de favela’s van Rio de Janeiro. We 
bedanken hem voor zijn vertrouwen in een goede voortzetting van het werk.  

Om het trainersteam uit te breiden kwam voormalig Nederlands jeugdkampioene Houda 
Loukili het team versterken. Met haar jarenlange ervaring in het (sport)jongerenwerk in zowel 
Utrecht als Amsterdam en haar topsport achtergrond vormt ze een goede versterking voor 
het team. Ze startte in het Favela Street Connect programma op het Mundus College in 
Amsterdam. Op Curacao werden Carmen Manduapessy en Salimatouh Bah aan het lokale 
team toegevoegd.  

3. Het eerste jaar van Favela Street Curaçao 

Eind 2018 is Rocky begonnen met het verkennen van het werkveld op Curacao en in 2019 
was het dan zover, de start van het Favela Street Curaçao project in samenwerking met het 
ministerie van SOAW. Het project is vanuit het urgentieplan van het ministerie van SOAW 
uitgevoerd. Met dit plan wilt het ministerie armoedebestrijding tegengaan doormiddel van 
sport. De missie en visie van Favela Street passen perfect binnen het urgentieplan.  

Bij de start wilden we met minstens 8 lokale jongeren uit verschillende wijken beginnen. Na 
vele gesprekken met jongeren, sleutelfiguren en andere samenwerkingspartners lopen op 23 
april, 28 jongeren het klaslokaal van het Maris-Stella in Montaña binnen. Rocky is blij verrast, 



 
 
 
 
met 12 meiden en 16 jongens zit het klaslokaal hartstikke vol. Het is het startsein voor een 
succesvol eerste jaar van het project.  

In april, augustus en december vonden drie bezoeken van drie weken plaats, waarin Rocky 
in samenwerking met assistent trainers Carmen en Salimatouh aan de slag is gegaan met de 
groep. Tijdens deze bezoeken nam lokale onderzoeker Elly Hellings kwalitatieve metingen af 
met het nieuw ontwikkelde meetinstrument. Verderop in het verslag beschrijven we de 
waarom, hoe en wat van dit meetinstrument. De resultaten van de metingen zijn verbluffend, 
er is o.a. groei op de ontwikkeling van het groepsgevoel, ontwikkeling van een positieve 
mindset en zelfvertrouwen. De coaches in opleiding organiseerden 18 voetbalactiviteiten in 
verschillende wijken voor 1.000 verschillende kinderen en jongeren. In de periode tussen de 
bezoeken organiseerden de coaches zelfstandig activiteiten, zo was en is er een 
maandelijkse activiteit op de naschoolse opvang Amigunan di Cristo in Fuik. Inmiddels is de 
groep verkleind van 28 naar 20 enthousiaste jongeren. Dit is een normaal proces, omdat 
jongeren erachter komen dat het programma toch niet helemaal bij ze past, ze verhuizen of 
krijgen andere prioriteiten.  

Het project en de coaches kregen ook al de nodige media aandacht, zo stonden we in het 
AD. En maakten Humans of Willemstad twee filmpjes (film 1 en film 2). Wil je meer lezen 
over het project kijk dan op de nieuwsafdeling van onze website.  

4. Favela Street Connect gaat door  

Voor het derde opeenvolgende jaar hebben we het Favela Street Connect programma op het 
Mundus College in Amsterdam west georganiseerd. Met een nieuwe groep jonge 
statushouders zijn we aan de slag gegaan. Dit keer met een nieuwe trainer, Houda Loukili. 
Samen met Rocky heeft Houda de groep begeleid in verschillende workshops op school en 
activiteiten buiten de school. De jongeren hebben activiteiten georganiseerd op middelbare 
scholen in Amsterdam en Utrecht. En in een korte tijd lieten ze zien hoe zij een rolmodel voor 
hun Nederlandse leeftijdsgenoten kunnen zijn. Voor het eind van het jaar maakten de 
jongeren kennis met medewerkers van Nike. Het programma gaat verder in 2020, waarbij we 
focussen op het vergroten van het persoonlijk netwerk van de jongeren.  

Helaas konden we het nieuw ontwikkelde meetinstrument nog niet inzetten op deze groep. 
Echter is dit wel de ambitie voor het nieuwe schooljaar in 2020/2021. Daarnaast hebben we 
nieuwe aanvragen bij het Nike Community Impact Fund ingediend en zijn in afwachting of 
deze worden gehonoreerd.  

5. Global Goals World Cup in Denemarken.  

Aan het begin van 2019 worden we uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijkse Global 
Goals World Cup toernooi in Denemarken. Rocky was in 2018 te gast bij het GGWCUP 
toernooi in New York en vormden daar de basis voor de samenwerking. Carmen werd naar 
voren geschoven als projectleider en trainer van het Nederlandse Favela Street team. Vijf 
jonge vrouwen, die op hun eigen manier te maken hebben met sociale uitsluiting, werden in 
zes maanden klaargestoomd voor het toernooi in Kopenhagen.  

De GGWCUP is niet zomaar een voetbaltoernooi, als team kies je een Sustainable 
Development Goal (SDG) uit en daar zet je, je voor in. Ons team koos voor SDG 4, Quality 
Education. Met het inzamelen van boeken en een talkshow op het ROC in Amsterdam Zuid-
Oost ging ons team aan de slag met hun SDG. In mei reisde het team af naar Kopenhagen 



 
 
 
 
voor drie dagen voetbal en workshops. Een mooie ervaring voor het team waarin ze 
kennismaakten met teams uit heel Europa en meer leerden over de SDG’s.  

6. Methodiek en meetinstrument 

Om de werkwijze van Favela Street verder te ontwikkelen in een methodiek is begin 2019 
een samenwerking gestart met onderzoeksbureau Xoet, van onderzoeker en wetenschapper 
Laura Jonker. Door een theoretisch kader om het programma van Favela Street te bouwen 
ontwikkelden we ons naar bewust bekwaam. Hierdoor is nog beter te begrijpen waarom de 
manier waarop we werken aanslaat bij de doelgroep en voor resultaat zorgt. Dit voelde en 
zagen we altijd wel, maar we konden het nog niet vastpakken. Door de ontwikkeling van de 
methodiek zijn we beter staat het gedachtegoed van Favela Street te verduurzamen en te 
delen. 
 
Naast de methodiek heeft Xoet ook het meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument is 
een belangrijk onderdeel in ons groeiproces. Door te meten kunnen we aan onze 
financierders, donateurs en opdrachtgevers laten zien wat de impact van onze programma’s 
zijn. Maar we vinden het nog belangrijker om met het meetinstrument de deelnemers in onze 
programma’s inzicht te geven in hun persoonlijk leerproces. Door deelnemers dit inzicht te 
geven vergroten we hun motivatie om door te gaan met alle positieve veranderingen in hun 
leven. Het instrument is een onmisbaar onderdeel van ons programma geworden. Daarnaast 
geeft het instrument ons inzicht op de werking van het programma, wat gaat goed en wat 
kan beter?  
 
Het instrument is een online applicatie waarmee deelnemers via hun smartphone of 
computer onder begeleiding van een onafhankelijke lokale onderzoeker antwoorden geven. 
Daarnaast neemt deze onderzoeker duo gesprekken af om extra informatie op te halen. In 
Curaçao is het instrument inmiddels drie keer ingezet en de meetresultaten hebben ons 
positief verrast. Deze resultaten worden in 2020 gepubliceerd op onze website.  
 
Met onze methodiek en meetinstrument staan we voor een cultuurverandering binnen de 
NGO wereld. Waar momenteel nog veel waarde wordt gehecht aan kwantitatieve resultaten, 
willen we ons richten op een kwalitatieve en duurzame verandering. Door het verstevigen 
van het fundament van Favela Street staan we te popelen om onze impact te vergroten.  
 

7. Kennismaking met Soedan  

Zoals dat vaak gaat als je in de goede flow zit, dan komen er mooie kansen op je pad. In 
februari 2019 is Rocky uitgenodigd om samen met de Nederlandse ambassadeur van 
Soedan, Karin Boven, een presentatie te geven voor de vrouwelijke 
ambassadeursconferentie in Amsterdam. De Nederlandse ambassade in Soedan steunt al 
een aantal jaar het lokale vrouwenvoetbalteam Tahadi. Karin Boven heeft Rocky uitgenodigd 
om naar Soedan toe te komen. Vanwege onrust in het land door een volksopstand en 
revolutie liet het bezoek op zich wachten, maar in november was het zover. Rocky is voor 
een week naar Khartoem, de hoofdstad van Soedan, gegaan. Daar is ze aan de slag gegaan 
met een groep jonge vrouwen die de allereerste vrouwenvoetbalcompetitie ooit in Soedan 
hadden opgezet. De workshop week was neergezet met de intentie om een volwaardig 
Favela Street project in 2020 te starten. Na deze succesvolle week besloot de ambassade 
om hun intentieverklaring in te lossen en is een nieuw project geboren. Klik hier voor een 
terugblik op het bezoek van Rocky.  



 
 
 
 
Het is een roerig jaar geweest met veel mooie en positieve ontwikkelingen. In 2020 hopen 
we deze koers voorwaarts door te kunnen zetten.  
 

 

 
 


