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WERKPLAN FAVELA STREET 2016  
 
Favela Street staat in 2016 in het teken van: review, exchange en future.   
 
1. Review:  
We keren terug naar Haïti en Brazilië om onze projecten in Rio en Port au Prince 
een stap verder te helpen. En te praten over de kansen voor de langere termijn. 
Daarnaast willen we de trainers voorbereiden op de uitwisseling na de zomer in 
Nederland. 
 
2. Exchange:  
Hoogtepunt dit jaar wordt de komst naar Nederland van een aantal jongeren die 
Favela Street in beide landen heeft opgeleid tot trainer. Die komen hier hun 
inspirerende verhalen vertellen aan Nederlandse jongeren, delen hun dromen 
met ons, doen hier ideeën op en natuurlijk is er ruimte voor sport en plezier.  
 
3. Future:  
Ook na een Favela Street project organiseren door ons opgeleide trainers  
voetbalactiviteiten in hun wijk. Op afstand blijven we op de hoogte en stimuleren 
ze hun dromen te realiseren, op het veld en vanaf dit jaar ook buiten het veld. 
Denk hierbij aan het vinden van een baan, een opleiding volgen of een eigen 
bedrijfje starten. 
 

1. REVIEW 
Favela Street Rio Olympics 
Sinds ons vertrek uit Brazilië in december 2014, zijn Jessica en Dryka 
verantwoordelijk voor het trainen van de meidenteams. Ondersteund door Street 
Child United geven deze Favela Street Girls tot op de dag van vandaag wekelijks 
trainingen en organiseren daar activiteiten omheen. We onderhouden via social 
media regelmatig contact met Jessica en Dryka. Zij zijn de twee rolmodellen die 
de overige meiden van Favela Street positief motiveren. 
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In aanloop naar de Olympische Spelen gaat Rocky terug naar Rio de Janeiro. 
Om te re-connecten met de groep meiden waar we in 2014 intensief mee 
hebben gewerkt. En kennis te maken met de meiden die zich nadien hebben 
aangesloten. We halen de banden daar aan door samen een serie activiteiten te 
organiseren. Naast workshops die Rocky geeft, is er gelegenheid om met 
Jessica en Dryka hun aandeel voor te bereiden voor de exchange in Nederland 
na de zomervakantie.   
 
Favela Street Haïti 
In Haïti willen we één jaar na het Favela Street Haïti-project eveneens de 
banden aanhalen. Net als in Rio zijn de jongeren doorgegaan met het 
organiseren van straatvoetbaltoernooien. Dat gebeurt  in de wijk Cité Soleil van 
Port au Prince. Philip gaat workshops geven, sportactiviteiten organiseren en 
samen met jongeren van de lokale organisatie Sakala kijken naar nieuwe kansen 
en uitdagingen. Maar ook twee jongeren selecteren die zijn opgeleid als trainer 
en zich verder kunnen ontwikkelen tot rolmodel. Met deze jongeren bereidt hij 
hun aandeel in de exchange in Nederland voor.   
 

2. EXCHANGE  
Na het succes met `onze meiden van Rio` in 2014, en het startjaar van Favela 
Street Haïti in 2015, willen we in 2016 een verbinding leggen tussen beide 
projecten en Nederland.  
 
Het afgelopen jaar hebben we in eigen land het werk van Favela Street onder de 
aandacht gebracht bij scholen, voetbalverenigingen en bedrijven. We vertellen 
dan onder meer over de omstandigheden waarin jongeren in Rio de Janeiro en 
Port au Prince opgroeien en onze activiteiten daar met Favela Street. Maar de 
kern van ons verhaal gaat over de motivatie en veerkracht van de jongeren die 
we in de achterstandswijken zien opgroeien. We vertellen over hun dromen, over 
hun geloof in eigen kunnen en dat ze daarmee veel meer bereiken dan ze ooit 
voor mogelijk hielden. Over het plezier dat er van af spat en de humor waarmee 
ze dit doen.  
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Niemand kan dit beter vertellen dan deze jongeren zelf. Daarom nodigen we dit 
jaar een aantal jongeren uit die zijn opgeleid door Favela Street en zich in hun 
buurt ontpopt hebben tot echte rolmodellen. Met deze uitwisseling bieden we 
hen in ons land een podium, als inspirerende voorbeelden voor de jongeren hier. 
 
We stellen een uitwisselingsprogramma samen dat uit twee onderdelen bestaat. 
Om te beginnen gaan onze Favela Street jongeren uit Brazilië en Haïti op 
tournee door ons land. We nemen ze mee naar verenigingen, scholen, 
organisaties en andere partners waar we mee samenwerken. Onze toppers uit 
Haïti en Brazilië inspireren met hun verhalen, vertellen over hun achtergrond, en 
delen hun dromen.  
 
Daarnaast bieden we onze gasten workshops en trainingen aan op het gebied 
van community building, ondernemerschap en aan Favela Street verwante tools 
die ze thuis kunnen delen en inzetten voor hun community. We willen dat ze 
barstensvol ideeën en plannen terug naar huis vliegen.  
  
Natuurlijk gaan we ook met ze voetballen, en organiseren we een aantal 
feestelijke bijeenkomsten.  
 

3. FUTURE 
Na een periode waarin we op locatie intensief met een groep optrekken, houden 
we contact met elkaar. Via internet kunnen we ze daarna met raad en daad 
bijstaan. Dat is op afstand, maar deze connectie is niet vrijblijvend. En gaat 
vanaf dit jaar verder dan alleen de voetbalactiviteiten. 
 
Met deze verdergaande  betrokkenheid willen we onze rolmodellen graag een 
extra stapje verder helpen. Om te beginnen gaan we rolmodellen van Favela 
Street die deze titel (meer dan) waargemaakt hebben, een financieel duwtje in 
de rug geven. Hen in staat stellen een cursus of opleiding te volgen, een start-up 
voor een eigen bedrijfje mogelijk maken, of eenvoudigweg woonruimte voor een 
half jaar huren, als voorwaarde om aan die baan of studie te kunnen beginnen.  
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Onze eerste voorzichtige stap in die richting zetten we met Jessica en Dryka in 
Rio de Janeiro. Onze steun is tijdelijk en richt zich op twee doelen:  

1. de duurzaamheid en kwaliteitsverbetering  van het project.  
2. de toekomst en persoonlijke ontwikkeling van onze rolmodellen.  

 
Met onze review en future willen we hier in 2016 in het bijzonder aandacht aan 
besteden.  
 

4. TOT SLOT 
Favela Street is een kleine en dynamische organisatie, dit stelt ons in staat om in 
te spelen op de actualiteit.  En de plannen bij te stellen als de situatie in 
bijvoorbeeld Rio de Janeiro of Port au Prince daar aanleiding toe geeft. Of als de 
financiële middelen van de stichting ontoereikend zijn om bovenstaande plannen 
uit te kunnen voeren. 
 


