Jaarverslag Favela Street - 2016
Inleiding
De stichting Favela Street is in januari 2015 van start gegaan. De oprichting van de stichting
bood Philip en Rocky twee jaar geleden de mogelijkheid om vanuit een zelfstandige organisatie
een vervolg te geven aan hun succesvolle voetbalprojecten in Rio, waaronder het winnen van
de WK-cup voor straatkinderen. Met deze ervaringen in Brazilië op zak is in 2015 een start
gemaakt met een nieuw project in Haïti. In het jaarverslag van 2015 hebben we hier uitvoerig
over bericht.
Uitdagingen voor 2016
In het werkplan voor 2016 staat dat Favela Street in dit tweede jaar een vervolg wilde geven
aan de projecten in Brazilië en Haïti. En dat ons werk in het teken kwam te staan van drie
thema’s: review, exchange en future. De ambities werden opgeschroefd, en de lat kwam hoger
te liggen voor de organisatie, de financiële draagkracht en in het verlengde daarvan de
noodzaak om aandacht te besteden aan een supporting netwerk in eigen land.
Review
De roots van Favela Street liggen in de favela’s van Rio, daar is ook een band opgebouwd met
de rolmodellen die door Favela Street zijn opgeleid. De ngo Street Child United heeft hierna op
zich genomen om `onze meiden` en hun sportactiviteiten ter plekke te blijven steunen. Online is
het contact tussen Favela Street en de rolmodellen in stand gebleven, evenals onze
verbondenheid met hun activiteiten in de wijk. Vandaar dat de Olympische Spelen van 2016 zijn
aangegrepen om nog een keer uit te pakken met een groot straatvoetbal toernooi met zes
vrouwenteams uit diverse wijken, het Favela Champions Tournament. Over hun outfit hoefde
niemand zich druk te maken, die was volledig verzorgd door streetwear label Patta en
sportmerk Umbro. Rocky heeft gedurende drie weken de banden aangehaald: workshops
gegeven, het toernooi met een groepje rolmodellen voorbereid en een feestelijk toernooi met ze
georganiseerd. Sabine van Wechem is meegereisd en heeft een mooie fotoreportage gemaakt
van het evenement en de entourage waarin de meiden leven.
Dankzij de Olympische Spelen vielen we publicitair met de neus in de boter. Ons Favela
Champions toernooi kreeg veel aandacht in de media, net als de rolmodellen die hun
organisatie Familia Caracol voor een breed publiek konden presenteren. De extra aandacht
bracht met zich mee dat Rocky hierna nog een keer is afgereisd naar Rio. Ditmaal om minister
Edith Schippers te ontvangen. En de voetbalmeiden van Familia Caracol mee te nemen naar de
finale van het vrouwenvoetbal van de Olympische Spelen in het Maracana Stadion. Een
verrassing die voortvloeide uit een sponsoractie van sportketen Intersport in samenwerking met
More To Win.
In de zomer van 2016 zijn we ook voor een review naar Haïti afgereisd. Hier heeft Philip
workshops gegeven en de banden aangehaald met de rolmodellen die getraind zijn in de
Favela Street programma’s. Haïti is het eerste land waar we de werkwijze van Favela Street
van de grond af opbouwen. De belangrijkste uitdagingen van dit traject was om de rolmodellen
organisatorisch meer grond onder de voeten te bieden. En twee nieuwe elementen aan onze
werkwijze toe te voegen. Er is geoefend in het werken met cirkels, een grote of kleine kring
waarin wordt overlegd en thema’s besproken worden. Philip heeft bovendien rolmodellen die de
Favela Street werkwijze in de vingers hebben, ingezet om deze basistraining op een nieuwe
plek aan een nieuwe groep te geven.
De nieuwe plek was Caradeux, een community waar een groep meiden aangaf dat ze graag
iets met voetbal wilden doen. En de nieuwe partner was Cocread, een lokale organisatie die

contacten onderhield met die meiden. De Favela Street trainers waren afkomstig van Sakala.
Met deze organisatie is in het vorige traject samengewerkt. De jongeren / rolmodellen van
Sakala hadden als trainers al de nodige vlieguren gemaakt met de Favela Street werkwijze. Het
experiment pakte goed uit. Om de geleerde lessen in de praktijk te toetsen, organiseerden de
door hen getrainde meiden een voetbaltoernooi in hun wijk. Dit als sluitstuk van een geslaagd
`train de trainer-experiment`.
Exchange
Van zondag 13 tot en met vrijdag 27 november hebben rolmodellen van Favela Street uit Rio
en Port au Prince deelgenomen aan de Favela Street Exchange. Uit Brazilië waren dat Rebeca
Santos, Jessica Medeiros en Fabio Rondinelle. Uit Haïti kwamen Cindy Milord, Wilnis Joseph
en Daphnee Charles. Ze kregen een intensief programma voorgeschoteld. Met als doel dat ze
aan het eind van die 14 dagen terug zouden keren met een koffer vol ervaringen, inzichten,
vaardigheden en ambities om thuis mee aan de slag te gaan. Omgekeerd wilden we dat ze hun
verhalen hier aan Nederlandse jongeren kwamen vertellen en met ze van gedachte te wisselen
over thema’s die hen bezighouden.
Storytelling, ondernemerschap en sociale media waren de hoofdthema’s van de Exchange. We
wilden met onze zes gasten stilstaan bij hun drijfveren, de ambities in hun persoonlijk leven en
de bijdrage aan hun community. En dit zien te vertalen in een bondige missie. Geen
eenvoudige opgave om te verwerken in een aansprekend verhaal. En dat ook nog eens aan
een publiek te presenteren. Dat is stapsgewijs opgebouwd in een programma waarin ze
deskundige hulp en handreikingen kregen aangeboden. Zo ging Deusa Marquez
(Streetcornerwork) met ze aan de slag met zelfreflectie en self-empowerment, vertelde
Humberto Tan over zijn carrière voor hij een succesvol talkshowhost werd en hielp Milou
Dijkman (Speak To Inspire) ze op weg met de kunst van het verhalen vertellen. Ook zijn er
workshops gehouden over ondernemerschap en sociale media.
Het was een pittig programma voor de zes rolmodellen. Gelukkig is er ook voor afwisseling en
ontspanning gezorgd. En wisten we soms het nuttige en het aangename te combineren, zoals
bij het bezoek aan de Vondelgym van Arie Boomsma. En konden ze hun storytelling skills
oefenen met presentaties tijdens uitstapjes naar scholen en sportverenigingen. Het grote
moment voor die presentaties was de feestelijke avond in Pakhuis De Zwijger, waar iedereen
was uitgenodigd die Favela Street een warm hart toedraagt. De zaal zat propvol.
Eén van de thema’s van de uitwisseling was ondernemerschap, de deelnemers werden
gestimuleerd om na te denken over hun toekomst en kansen te zien. Tijdens hun verblijf zijn er
diverse contacten gelegd met ondernemers en organisaties om ze op weg te helpen. Maar ook
om er in de toekomst - digitaal - op afstand hun voordeel mee te doen. Op de website van
Favela Street is een portrettengalerij met daarbij vermeld de afzonderlijke missies van de zes
deelnemers aan de Exchange. Deze portretten zijn gemaakt door het bureau Allenby. De
intentie is dat deze galerij op termijn zal bijdragen in het duurzaam onderhouden van de
onderlinge contacten.
Funding
Het derde voornemen voor 2016 was funding, de ambitie om rolmodellen na afloop van een
Favela Street traject nog een extra financieel duwtje te geven in hun persoonlijke ontwikkeling.
Het idee hiervoor was geboren uit zorg voor de trainsters die na afloop van het Favela Street
traject trainingen bleven geven in hun buurt. Bij hun positie als rolmodel zou passen dat ze,
behalve deze activiteiten op het sportveldje, zich ook daarbuiten verder zouden ontwikkelen. Na
het behalen van de WK-cup voor straatkinderen kregen ze allerlei cursussen en lessen
aangeboden, werden uitgenodigd op congressen. Maar na een jaar viel dit stil. En gaven de

trainsters aan dat ze meer ambities hadden, zich verder wilden ontwikkelen op het gebied van
werk en scholing.
Als beleidslijn is afgesproken om op dit punt geen valse verwachtingen te wekken. En dat we
dit, als zich een vraag aandiende, per persoon en per situatie wilden bekijken. Er bleken in
praktische zin namelijk veel haken en ogen aan te zitten. Het is daarom gebleven bij een
eenmalige bijdrage in de kosten voor het behalen van een rijbewijs. En hebben we onze rol
beperkt tot het intermediëren voor derden die rechtstreeks willen bijdragen aan een initiatief.
De organisatie Favela Street
De activiteiten van de stichting zijn in 2016 aanmerkelijk toegenomen. Het gevolg hiervan is dat
er ook extra inspanningen nodig waren om:
- het benodigde geld bijeen te krijgen
- afspraken te maken met sponsoren en donateurs,
- de nodige voorbereidingen te treffen voor deze missies,
- publicitaire aandacht en drukte op de sociale media te genereren,
- contacten te onderhouden met onze partners in Haïti en Rio.
Het opschroeven van de ambities stelt voor de toekomst ook nieuwe eisen aan de structuur en
opzet van de organisatie. En vraagt een meer structurele opzet van de financiering van de
activiteiten. In de eerste twee jaar hadden we het geluk dat een aantal mensen en bedrijven
bereid waren ons in deze startperiode financieel te steunen met hun gift of sponsorbijdrage. Dit
stelde ons in staat om onze plannen te realiseren. En, geholpen door de naamsbekendheid van
Rocky, zijn er ook hele positieve ervaringen met veilingen, eenmalige sponsoracties en
sportevenementen.
De stichting heeft een faciliterend bestuur en bestaat uit drie man. Faciliterend houdt in dat de
bestuursleden zo’n 4 tot 6 keer per jaar samenkomen met Philip en Rocky. In die vergaderingen
kijkt het bestuur als het ware over de schouders van de uitvoerders mee. Ze worden door hen
bijgepraat, op basis daarvan worden besluiten genomen en afspraken vastgelegd. Over de
uitvoerende taken en operationele beslissingen van Philip en Rocky wordt doorgaans achteraf
gesproken, indien noodzakelijk kan tussen bestuursvergaderingen door per mail een besluit
genomen worden. Voor 2017 is afgesproken om een jaarplan op te stellen en wordt een missie
met beleidsdoelen voor de langere termijn vastgelegd.

