Favela Street Haïti is mede mogelijk gemaakt door……..
Over fondsenwerving en hoe we ons werk financieren
In deze notitie blikken we terug op de activiteiten om de eerste stappen van het Haïti-project financieel
rond te krijgen. Dat ging soms met kunst en vliegwerk gepaard, vandaar dat we zowel de successen
als de valkuilen van het eerste halfjaar op een rijtje hebben gezet. Als aanzet voor de volgende
stappen die we graag willen zetten. Want voor de langere termijn zijn we op zoek naar een stabiele
basis voor de financiering van Favela Street.
Kwartiermaken
De stichting Favela Street is in december 2014 opgericht. Toen het bestuur in januari 2015 voor het
eerst bijeen kwam, was de financiering van het Haïti-project één van de belangrijkste punten op de
agenda. Want er stond op dat moment al een verkennende reis naar Haïti gepland. En de toegezegde
donaties van bedrijven en particulieren waren ontoereikend om de tickets alvast te boeken. In een
poging om dit financiële gat te dichten, zijn flyers rondgestuurd met een oproep om te doneren. En
wist Rocky met het geven van workshops en presentaties het ontbrekende bedrag bij elkaar te krijgen.
Voldoende voor een kort en intensief oriëntatieprogramma in de ``favela’s` van Port au Prince.
Bepakt met wedstrijdballen en shirts maakten Philip en Rocky daar kennis met potentiele
partnerorganisaties, zijn opties voor samenwerking afgetast, is `met een bal in de hand` een aantal
buurten verkend en organiseerden ze als proef op de som spontaan een eendaags sportevenement.
Dit kwartiermaken verliep boven verwachting. Tussen de bedrijven door hebben ze bij lokale
organisaties en de Nederlandse Ambassade gepolst naar de kansen voor financiële ondersteuning
vanuit Haïti zelf.
Fondsenwerving
We zijn dicht bij huis begonnen. Nederland is rijk aan fondsen voor goede doelen. Maar het arsenaal
waar Favela Street een beroep op zou kunnen doen, bleek zwaar tegen te vallen. Na een eerste
screening van de lange lijst met fondsen, werd duidelijk dat het overgrote deel zich richt op projecten
binnen onze eigen landsgrenzen. Inclusief de gebiedsdelen in de Caraïben. Het was lastig fondsen te
vinden die projecten als Favela Street steunen die buiten Europa actief zijn. Benaderde fondsen gaven
al in een vroeg stadium aan dat Favela Street niet binnen hun doelstelling paste, dan wel om andere
redenen niet in aanmerking kwam voor een financiële bijdrage.
Om niet over één nacht ijs te gaan, hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van Barbara
Bink, een ervaren fondsenwerver. Die bood zich spontaan aan om nogmaals met een stofkam door de
fondsen te pluizen en ze gericht aan de jas te trekken. Dit leverde een vijftal afwijzingen op en twee
nog lopende aanvragen. En de conclusie dat voor Favela Street een bijdrage van één van de fondsen,
het zoeken naar een speld in de hooiberg is.
Maar er is op dit front ook goed nieuws. Want dankzij persoonlijke contacten tijdens de benefietavond
en waardering voor hun werk, zijn Rocky en Philip uitgenodigd voor een gesprek bij de stichting Talpa.
Op een heel cruciaal moment heeft dit fonds er voor gezorgd dat we vol vertrouwen door konden gaan
met de voorbereidingen. Deze onverwachte steun was op dat moment een stimulans om er nog even
een schepje bovenop te doen.
Coalities
Samenwerking met een grote ontwikkelingsorganisatie, is één van de opties die in een vroeg stadium
is onderzocht. Met Cordaid, een organisatie die sinds de ramp in 2010 al actief was in Haïti, is
gesproken over de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van deze grote organisatie.

Na een hoopvol begin werd duidelijk dat Cordaid zich na 5 jaar noodhulp al aan het terugtrekken was.
Hun voornemen om vervolgactiviteiten te plannen, werd doorkruist door de bezuinigingen die op til
waren. Een half jaar later is duidelijk hoe drastisch de overheid bezuinigt op de traditionele
organisaties voor ontwikkelingshulp. Die moeten maar liefst 70 procent van hun budget inleveren en
zijn op zoek naar andere wegen om hun werk te financieren. Op korte termijn zijn ze gedwongen om in
te krimpen, oftewel een deel van hun personeel te ontslaan. Al met al geen gunstig gesternte om te
kijken naar mogelijkheden om samen te werken. Wel vinden we het belangrijk om in contact te blijven
en elkaar op de hoogte te houden.
Serviceorganisaties
Nederland kent een twaalftal zogeheten serviceorganisaties, waarvan de Rotary en de Lions Club de
bekendste zijn. Deze gezamenlijke serviceclubs hebben landelijk een overkoepelende organisatie die
als aanspreekpunt fungeert, de SINN. Middels een mail en documentatie over Favela Street hebben
we SINN op de hoogte gesteld van ons bestaan. Toen een reactie uitbleef zijn de landelijke
hoofdbesturen van deze twaalf serviceclubs afzonderlijk benaderd. Met het verzoek om het werk van
Favela Street onder de aandacht te brengen bij de plaatselijke clubs. In een laatste poging zijn daarna
tien plaatselijke Lions-organisaties per mail benaderd. Zonder resultaat. Uitgezonderd de
Soroptimisten, deze vrouwenorganisatie heeft Favela Street voorgedragen als kandidaat voor hun
jaarlijkse goede doel. Helaas viel de keuze op een project voor kinderen die uit Syrië zijn gevlucht
Dankzij een persoonlijke relatie van de voorzitter van Favela Street kon Roxanne deelnemen aan een
pitch van de Lion-club in Haarlem. Dat leverde weliswaar niet de hoofdprijs op, maar wel een
eenmalige financiële bijdrage voor ons Haïti-project.
Benefietavond
Tijd voor een topper: de benefietavond, op 7 mei 2015 in het pand van Young Works. Een recept uit de
koker van Roxanne, dat in het verleden zijn succes al bewezen heeft. Via Facebook, flyers en de
tamtam is hier veel bekendheid aan gegeven. Op de avond zelf was er een klinkende presentatie van
onze twee helden. En muziek, sambadansers, hapjes, drinken, kortom een entourage waarin Favela
Street zich op zijn best toonde. Geld werd binnengehaald door bezoekers persoonlijk te benaderen
voor een donatie en de verkoop van T-shirts en truien met het Favela Street Haïti-logo. Behalve een
flink geldbedrag is op deze avond veel goodwill gekweekt. Dat bleek verrassend genoeg na afloop van
de avond. Er volgde kort daarna een uitnodiging van de stichting Talpa. Ook Michiel Mondria liet na
afloop van de benefietavond weten dat hij onder de indruk was geraakt. Hij stelde eenmalig een
bedrag beschikbaar en heeft toegezegd ons de komende vijf jaar te sponsoren met zijn bedrijf Mondria
Advies.
Presentaties
Ondertussen bleef Rocky onvermoeid doorgaan met het geven van workshops, presentaties en andere
activiteiten om geld binnen te halen. Wisselend ging haar verhaal over Favela Street en de inspiratie
van de meiden in Rio. Dan weer was het om Rocky te doen en fungeerde zij als rolmodel voor anderen.
Het is gelukt op deze manier het nog benodigde bedrag bijeen te krijgen.
Ondertussen staat ook Philip vaker op de planken om over Favela Street te vertellen. En verkennen
Rocky en Philip de mogelijkheden om onder de naam Favela Street Connection samen een
programma aanbod uit te werken. Na succesvolle optredens voor studenten van het ROC/TOP, en
eerstejaars bedrijfskunde van de HVA blijkt er ook op andere scholen en bij sportverenigingen
belangstelling te bestaan voor presentaties, workshops en trainingen.
De volgende vraag is in hoeverre dit in de toekomst een basis kan zijn voor de organisatie en een
meer structurele financiering van de ambities die Favela Street heeft.

Meer bronnen
Favela Street houdt zich staande dankzij diverse inkomstenbronnen: donaties van particulieren en
bedrijven, revenuen van presentaties en workshops, de bijdrage van een fonds, de benefietavond en
verkoop van kleding met ons eigen logo. Om doneren fiscaal aantrekkelijk te maken beschikt de
stichting Favela Street over een ANBI-status.
Niet onbelangrijk te vermelden dat er behalve in klinkende munt, ook op andere manieren wordt
bijgedragen. Zo stelt de stichting Ricardo van Rijn wedstrijdballen voor straatvoetbal beschikbaar. En
krijgen we van Ajax-foundation sportkleding mee voor Haïti. Verder stellen organisaties en
particulieren hun deskundigheid en accommodatie beschikbaar. Young Works fungeert sinds het
prille begin als thuisbasis van Favela Street. Maar ook Woodwork en heel veel vrijwilligers dragen bij
aan het succes van Favela Street. Dat varieert van het organiseren van de benefietavond,
fondsenwerving en updaten van informatie over Favela Street in sociale media. In dit rijtje van
vrijwilligers past ook de bijdrage van het bestuur.
Tot slot
Dankzij deze diversiteit krijgt Favela Street als organisatie steeds meer voet aan de grond. Financieel
door niet afhankelijk te zijn van één partij of een eenmalige activiteit. En organisatorisch door de
steun van een netwerk van mensen om ons heen. Favela Street wil jongeren met elkaar verbinden
met meer dan alleen straatvoetbal. Dichtbij huis en in andere delen van de wereld. Na de successen in
Rio zijn nu de eerste stappen gezet in Haïti. Dit verslag laat zien hoe belangrijk het is dat we daarbij
kunnen rekenen op de steun van iedereen die zich aangetrokken voelt door het werk van Favela
Street.

