
 

 

 

 

 

Jaarverslag Favela Street 2017 

Schakelen en kiezen: Zuid Afrika  

Dit is het derde jaarverslag van stichting Favela Street; een jonge en dynamische organisatie 
die nog volop in ontwikkeling is. 

Onze roots liggen in Brazilië, daar zijn we begonnen met een bijzonder project: `De meiden 
van Rio`, een voetbalteam dat in 2014 wereldkampioen voetbal voor straatkinderen werd. 
Favela Street stond aan de wieg van dit succes en hielp deze meiden in 2015 met de stap 
van succesvolle straatvoetballers naar gewaardeerde voetbaltrainers. En dankzij dit traject 
konden deze Favela Street-coaches uitgroeien tot rolmodellen voor de generatiegenoten om 
hen heen.  

In 2016 actief op drie fronten 

Zou onze aanpak ergens anders ook aanslaan? Met die uitdaging gingen we in 2015 ook 
aan de slag in Port au Prince, de hoofdstad van Haïti. In Cité Soleil, een wijk met eenzelfde 
sociale problematiek als de favela’s waar we actief waren in Rio.  

In het jaar daarop, 2016, is een ambitieus programma uitgestippeld. We wilden de projecten 
in Rio en Haïti op een hoger plan brengen. Met workshops over presentatie en storytelling is 
gewerkt aan de sociale vaardigheden van onze Favela Street-coaches. En met `training on 
the job` hebben we vooraf en tijdens  toernooien hun methodische en organisatorische 
vaardigheden bijgespijkerd. Favela Street was in 2016 actief op drie fronten: in Brazilië, in 
Haïti en in Nederland met een uitgebreid exchangeprogramma. Hier deden zes rolmodellen 
uit beide landen aan mee, maar ook scholen, organisaties en experts uit ons eigen land. De 
portrettengalerij op de website van Favela Street biedt een mooi overzicht van de verhalen 
en de voornemens waarmee onze rolmodellen na afloop hiervan naar huis gereisd zijn. 

Kompas voor de organisatie 

We zijn trots op de behaalde resultaten in Rio en Haïti in dat jaar. Maar zo’n ambitieus en 
hectisch jaar heeft, achteraf bezien, ook veel van de organisatie gevraagd; in het bijzonder 
van ons team. Philip en Roxanne hebben lange tijd op de toppen van hun kunnen gewerkt. 
Voor bestuur en team was dit reden om aan het begin van 2017 pas op de plaats te maken 
voor we ons in een nieuw land op een volgend avontuur zouden storten.  

In het eerste kwartaal van 2017 is uitgebreid aandacht besteed aan de ambities, kwaliteiten, 
taken en het persoonlijk functioneren van ons team. En is begonnen met het formuleren van 
de missie, visie en doelstelling op langere termijn, als kompas voor de organisatie. Als derde 
heeft ook het bestuur zelf in de spiegel gekeken en is nagedacht over het verbreden van het 
draagvlak van de organisatie. 



 

Peace price en celebration van onze rolmodellen  

Het derde jaar, 2017, is dan ook het best te typeren als een schakeljaar. De contacten met 
Brazilië staan op een laag pitje. En ons werk in Haïti staat in het teken van `Celebration`; 
zoals we de laatste fase van het Favela Street-traject noemen. Celebration heeft een 
feestelijk karakter, het is een periode waarin we samen met de deelnemers nog één keer 
alles uit de kast halen. En op een aantrekkelijke manier laten zien wat we van de 
voorgaande periodes samen hebben opgestoken. Dit delen we met zo veel mogelijk 
mensen. 

Het Haïti-project is in stijl afgesloten. In samenwerking met onze lokale partners hebben we 
iets nieuws kunnen toevoegen aan het Peace price-evenement dat jaarlijks in juni wordt 
gehouden. Dit festival, waar doorgaans over de 1000 belangstellenden op af komen, zet 
vrijwilligers en hun organisaties in het zonnetje voor hun positieve bijdrage in gewelddadige 
buurten. We zijn op zoek gegaan naar een manier om met een voetbaltoernooi ook 
inhoudelijk aan te sluiten op dit bijzondere feest. Zoiets vergt een gedegen voorbereiding. 
Vandaar dat Favela Street in het vroege voorjaar van 2017 ter plekke met diverse 
organisaties sprak, en voor de verdere uitwerking daarna op digitale afstand via skype, e-
mail en andere sociale media intensief met ze te communiceren. 

In de spotlights 

Als opmaat naar het grote toernooi zijn in een viertal wijken van Cité Soleil diverse 
toernooitjes georganiseerd, zodat door Favela Street getrainde coaches / rolmodellen 
konden warmdraaien. Hier deden in totaal circa 400 jongeren aan mee. De winnende teams 
uit deze voorrondes  namen deel aan het hoofdtoernooi. Om de verschillende wijken met 
elkaar te verbinden, zijn spelers uit elk van die wijken bij elkaar in teams ingedeeld. Dit pakte 
heel goed uit, er werd op een sportieve manier voetbal gespeeld en ook rondom het veld 
was er een goede vibe. Meisjesvoetbal staat in Cité Soleil in de kinderschoenen, des te 
verrassend was de grote belangstelling voor de meidenteams. Opvallend en nieuw was ook 
het benaderen van een grote chips- en spaghetti fabriek aan de rand van de wijk. Na een 
pitch waarin de trainers zich presenteerden en hun verhaal over het de organisatie van 
voetbaltoernooi vertelden, besloot deze fabriek een gigantische hoeveelheid chips en 
spaghetti te doneren aan het toernooi. 

Voor de vijftien door Favela Street opgeleide coaches is het organiseren van dit 
sportevenement een prachtig podium geweest. Ze stonden in de spotlights voor een groot 
publiek. En hebben hun stad laten zien waartoe ze in staat zijn. 

Favela Street-traject als testcase 

Global Community Impact, een aan Nike gelieerde stichting voor goede doelen, nam contact 
op met Favela Street vanwege hun plannen voor een nieuw project. Het betrof een bijdrage 
aan een pilot voor jongeren van 16-20 jaar met een vluchtelingenstatus. De vraag was  om 
op een school in Amsterdam West, het Mundus College, een ``Favela Street-sporttraject` 
van drie maanden voor deze jongeren te ontwikkelen en uit te voeren. Het gaat om een hele 
gemengde groep uit diverse landen; jongeren die soms heftige, uitzichtloze situaties achter 
zich gelaten hebben. Op een aantal onderdelen wijkt dit project af van wat we typerend voor 
Favela Street beschouwen. Zo bevinden deze jongeren zich niet meer in een risicovolle 
omgeving of dreigende situatie en is deelname in schoolverband nooit helemaal vrijwillig. 



 

Hier staat als uitdaging tegenover dat we de Favela Street methodiek op onderdelen kunnen 
toetsen. Deze pilot stelt ons in staat om dicht bij huis met ons Favela concept te werken in 
een setting waarin jongeren niet bij voorbaat gemotiveerd zijn aan je activiteiten deel te 
nemen. En kan ons team experimenteren met oefeningen die we ook gebruiken bij jongeren 
in favela’s en slums. De opzet is beknopt, een programma van tien lessen en een 
presentatie ter afronding, maar komt in grote lijnen overeen met de eerste fase van het 
concept waar Favela Street ook in het buitenland mee werkt. 

Waardevolle bouwstenen  

Het project is succesvol verlopen, evenals de presentatie na afloop. Het was tegelijkertijd 
een leerzame oefening. We kwamen er achter wat het voor ons betekent als  de intrinsieke 
motivatie van jongeren die deelnemen aan een Favela Street-traject niet vanzelfsprekend is. 
En ondervonden het verschil als je jongeren niet in hun eigen buurt met de vertrouwde 
mensen om hen heen treft. Deze pilot heeft ons nieuwe inzichten gegeven. Bijvoorbeeld bij 
het beoordelen van de randvoorwaarden van de Favela Street aanpak. Tot nu toe is Favela 
Street overal met open armen ontvangen, maar wat doe je als dit in een volgend traject niet 
meteen het geval is. Dit traject bood de gelegenheid om ervaring op te doen als zich een 
dergelijke situatie voordoet. En kan het gezien worden als een aanvulling op de research die 
we in aanloop van een nieuw traject uitvoeren.  

Zuid Afrika 

Voor de keuze van het volgende land waar we ons de komende periode op focussen, nemen 
we in 2018 ruim de tijd. Die tijd is heel erg nodig, niet alleen voor research, maar ook om 
contacten te leggen met mogelijke partners en deskundigen in eigen land. En op afstand 
alvast de eerste verkenningen naar de situatie elders in de wereld te verrichten. Er is al wel 
een (voorlopige) keus gevallen voor het volgende land: Zuid Afrika, specifiek de steden 
Johannesburg en Kaapstad.  

 


