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Celebration Haïti in het teken van Football for Peace 
Het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat we voor het eerst in Haïti rondkeken. Op zoek naar een plek 

om een nieuw Favela Street project te starten. Al snel was duidelijk dat de wijk Cité Soleil in de 

hoofdstad Port au Prince die plek moest worden.  

 

In dit armste en onveiligste deel van de stad wonen 200.000 tot 400.000 mensen. De 34 

communities van Cité Soleil hebben te maken met veel onderling bendegeweld. Een serieuze 

uitdaging dus, want de situatie in Cité Soleil is voor jongeren mogelijk nog uitzichtlozer dan in Rio 

de Janeiro. Zou het ons, na de succesvolle jaren in de toch ook heftige favelas van Brazilie, ook 

hier lukken om voet aan de grond te krijgen met onze aanpak?    

 

De basis van onze aanpak is overal dezelfde, vanuit een passie voor straatvoetbal. Dit  stelt ons in 

staat om een band te smeden met gemotiveerde jongeren en hun organisaties. Ze ter plekke op 

te leiden tot coaches. En zich te ontwikkelen tot rolmodellen in hun buurt. Met een schat aan 

ervaring uit Brazilie zijn we aan de slag gegaan. Met het plan om onze aanpak met deze stap naar 

Haïti verder te ontwikkelen  

 

Er is de afgelopen 2,5 jaar druk gesleuteld aan de werkwijze van Favela Street. De vijf reizen naar 

Haïti hebben ons veel opgeleverd. Na Brazilië en Haïti durven we onze methode met een gerust 

hart in andere Favelas, townhips, ghetto’s, slums, sloppenwijken en/of shantytowns los te laten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haïtiaanse fenomeen Konbit    

Nieuw in Haïti was bijvoorbeeld de introductie van workshops over onder meer storytelling en 

presenteren. Het leggen van contacten met lokale bedrijven. De cirkel als terugkerende 

werkvorm. Een eerste oefening met het train-de-trainer principe. En een verkenning van het 
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Haïtiaanse fenomeen Konbit. Dit is een lokale vorm van zelfredzaamheid, waarbij iedereen naar 

vermogen bijdraagt aan een gemeenschappelijk doel. Dit sluit aan bij het streven van Favela 

Street dat opgeleide coaches en rolmodellen aan het eind van het traject voldoende zijn 

toegerust om zelfstandig verder te kunnen met hun activiteiten.   

 

Onze laatste reis naar Haïti in juni van dit jaar stond in het teken van Celebration. Met de 

rolmodellen en lokale partners wilden we vieren wat er in de afgelopen periode tot stand is 

gebracht. En zochten naar een manier om dit op een feestelijke manier te delen met de hele 

community. Dit bracht ons er toe om contact op te nemen met de organisatoren van de Cité 

Soleil Peace Price. Tijdens een jaarlijks evenement zetten zij helden van de community in het 

zonnetje voor hun bijdrage aan een veiliger en een mooier Cité Soleil. Dit leek ons een unieke 

gebeurtenis om op aan te sluiten met een Football for Peace event. Gelukkig vond het 

organisatiecomité van de Peace Price dat ook. 

 

Schietpartijen 

De uitreiking van de Cité Soleil Peace Price werd dit jaar bijgewoond door zo’n 5000 bezoekers, 

het is een feestelijke gebeurtenis met veel muziek. Ons voorstel was om hier een sportief 

element aan toe te voegen, door op basis van de Favela Street aanpak op  dezelfde dag een groot 

voetbaltoernooi te organiseren met voorrondes in de wijken waar onze coaches actief zijn.  

Zo’n sportevenement kan naadloos aansluiten bij de onderliggende gedachte van de Peace Price, 

namelijk: `peace` en `reconciliation`. Omdat dit de eerste keer was leek het ons een goed idee 

om maximaal vier communities mee te laten doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de weken voor het hoofdtoernooi op de Peace Price dag, organiseerden de coaches voorrondes 

in vier communities. Dat waren kleinschalige toernooien in de wijken Boston, 3bb, Ti Ayiti en 

Boule. In drie van de vier wijken waren door Favela Street opgeleide coaches al actief. Nieuw en 

heel uitzonderlijk was dat we toegang kregen om ook een voorronde te organiseren in Boston, 

een wijk die net een periode achter zich had met schietpartijen en heftige conflicten in de buurt. 

De winnende teams van die voorrondes  mochten meedoen aan het hoofdtoernooi. 
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Schoonmaken en opruimen 

In de week voor de Peace Price hebben we meerdere workshops gegeven. De methodiek van 

Favela Street is nog eens opgefrist en er is met storytelling geoefend. En de organisatie van de 

Cite Soleil Peace Price gaf een workshop over Konbit. Ook was er tijd om nog met elkaar te 

overleggen en de laatste voorbereidingen te treffen op het hoofdtoernooi voor het Peace Price 

event op zondag 25 juni.  

 

Die dag deden vier jongens- en vier meisjesteams tot 13 jaar mee aan. Onder begeleiding van 

vijftien door Favela Street opgeleide coaches. Voorafgaand aan de wedstrijden zijn workshops 

gehouden. Dit gaf de begeleiders de gelegenheid het team te leren kennen, hun eigen verhaal te 

vertellen en de handoefening over persoonlijke motivatie met ze te doen. Maar ze ook te 

informeren over de bedoeling van het event. Bijvoorbeeld waarom van alle deelnemers werd 

gevraagd om mee te helpen met de voorbereidingen. En samen de omgeving schoon te maken en 

op te ruimen.  

 

Speech voor 1000 toehoorders 

Om de verbinding tussen de verschillende wijken te versterken hebben we ervoor gekozen om de 

teams door elkaar te mixen. Er waren vier gemixte teams met meisjes en vier gemengde 

jongensteams. Op deze manier zaten er spelers uit de verschillende wijken bij elkaar in een 

team. Er werd goed en sportief voetbal gespeeld, wat opviel was de goede sfeer op het toernooi 

en de positieve vibe rondom het veld. Nieuw voor de meidenteams was ook de belangstelling 

langs de lijn; Omdat het meisjesvoetbal in Haïti minder vanzelfsprekend is hebben we hier extra 

op ingezet.  Het voelde dan ook als een grote overwinning dat het meisjestoernooi zo’n succesvol 

onderdeel was van het gehele event.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de vijftien door Favela Street opgeleide coaches betekent de organisatie van een 

sportevenement als dit een prachtig podium. Ze staan in de spotlights voor een groot publiek. En 

kunnen de stad laten zien waartoe ze in staat zijn. Wilnis, een van de coaches en rolmodel van 

het eerste uur, hield een speech, voor meer dan duizend toehoorders legde hij uit op welke 
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manier Favela Street hem en zijn project vooruit heeft geholpen. Hij vertelde hoe hij en de andere 

coaches zich als rolmodellen hebben ontwikkeld. En waarom het op momenten als dit zo 

belangrijk is dat die rolmodellen er zijn.  

 

In zoveel mogelijk communities  

De coaches en alle mensen rondom de peace prize en het Football for Peace event verdienen een 

groot compliment. Het was een fantastische team-effort waar alle betrokkkenen ontzettend trots 

op kunnen zijn. Het was mooi om te zien hoe vanzelfsprekend ieder zijn of haar  rol oppakte. 

Iedereen deed de dingen deed waar hij of zij zich het prettigst bij voelde, zo leek het wel. Bij de 

één was dat het regelen van het eten, bij een ander het tekenen van de Superman/woman voor 

de workshop op het event. En weer een ander ging helemaal op in de rol als coach.  

 

We hebben een bescheiden bedrag achtergelaten bij de coaches. Dit stelt hen in staat om  de 

toernooien die ze willen organiseren volgens de aanpak van Favela Street uit te voeren.  Hun 

eigen wens is om dit in zoveel mogelijk communities van Cite Soleil te doen. Het liefst ook 

daarbuiten. Daarmee is een mooie eerste stap gemaakt. Hopelijk zorgt dit ervoor dat er volgend 

jaar weer een sportevenement komt bij het Cite Soleil Peace prize event. Verschillende 

communities hebben al aangegeven het aankomende jaar graag mee te willen doen.  

 

Tot slot 

Tot slot zijn er nog een aantal partijen die we graag in het zonnetje zetten. Allereerst onze lokale 

partners Cocread, Metanoia, Sakala en de Cite Soleil Peaceprize.  

 

De AJAX foundation voor het meegeven van kleding, zodat we alle teams in een echt sporttenue 

konden laten spelen. AZ voor de extra kleding en de sporttassen.  

 

Sergio Valkenburg van Trogon International voor het beschikbaar stellen van zijn kantoor voor de 

Favela Street workshops. En via hem de Itala fabriek, groothandel in chips en spaghetti. Die 500 

kilo spaghetti en 6000 zakjes chips doneerde voor het event.  

 

Mesi Anpil! 
 


