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-Inleiding  
Het was een heel heel moeilijk jaar voor Mali. Maar we merken dat het juist in moeilijke tijden 
belangrijk is om door te gaan. Gelukkig hebben de dagelijkse leiding en de vrijwilligers van 
Miriyawalé de kracht om door te gaan. Deze kracht halen we uit de resultaten 
van ons werk.  
Het gemis van Abou Camara is groot. Gelukkig is Jop Houtman (1983) nu 
permanent verbonden aan het Centre als vrijwilliger en vice-president van de 
ONG.  
 
In maart 2012, vlak voor de presidentsverkiezingen, hebben enkele militairen 
een staatsgreep gepleegd. Deze staatsgreep heeft het land in een 
onbestuurbare chaos veranderd. Bovendien is in het noorden bijna gelijktijdig 
een burgeroorlog uitgebroken. Touareg rebellen, moslimextremisten en het 
onmachtige regeringsleger zijn in een eindeloze schimmige strijd verwikkeld. 
De burgerbevolking vlucht of wordt onderdrukt en gehersenspoeld. In heel 
Mali is de noodtoestand uitgeroepen. 
 
De kinderen en jongeren hebben meer dan ooit de steun van het Centre nodig voor hun 
ontwikkeling. De instabiele politieke situatie en de daaruit voortvloeiende economische malaise 
hebben een grote impact op de jeugd. Er vallen doden en gewonden, 300.000 landgenoten zijn op 
de vlucht geslagen, de ouders hebben grote (financiële) zorgen, het onderwijs, dat al in een 
permanente crisissituatie verkeerde, implodeert en er is helemaal geen werk meer. Kortom, ze leven 
in een inktzwart rampscenario. Welk toekomstperspectief hebben zij? Ondertussen komt via de tv 
en internet de zorgeloze sexy schijnwereld van de videoclips en actiefilms binnen. Kinderen tekenen 
mannen met geweren en spelen soldaatje, jonge mannen vluchten in een stoere fantasiewereld en 
het enige waar meisjes op hopen is een rijk huwelijk. 
 
Voor het Centre is 2012 een goed jaar geweest. In augustus hoorden we dat het huis naast het 
Centre leeg kwam. Snel hebben we toegeslagen. Voor een bescheiden bedrag huren we nu het 
naastgelegen erf erbij. We zijn in november begonnen met de Vrouwenvakschool, de Jardin 
d’enfants (0-6 jr) en de karateclub.  
 
Heel jammer is dat vanwege de noodtoestand ons prachtige muziekcentrum Abou Camara in 
Bamako niet levensvatbaar bleek. In februari geopend en eind 2012 alweer gesloten. Momenteel 
zijn we in onderhandeling met enkele partijen in Bamako over een “partenariat”.  
 
Al met al weer een bewogen jaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-Een sociaal-cultureel kinder- en jongeren activiteitencentrum Miriyawalé Sikasso Mali 
 
Centre Miriyawalé is sinds 1 september 2008 een unieke plek in een door armoede en onrecht 
geteisterde omgeving. Kinderen en jongeren kunnen er in alle veiligheid nagenoeg kosteloos, elkaar 
ontmoeten, leren, spelen en werken. De pedagogische begeleiding van ons Centre is een 
broodnodige aanvulling op de veelal hopeloze thuis en onderwijssituatie. De combinatie van 
aandacht, creativiteit en educatie, cultuur en ontwikkeling werkt. Dat kan na 6 jaar ervaring 
geconcludeerd worden. De bezoekers grijpen met beide handen de kansen aan die hen in het Centre 
geboden worden. Alle medewerkers van ONG Miriyawalé zijn vrijwilligers. Wij werken samen met als 
motto: Wij mensen leven samen op één planeet. Laten we ons samen inzetten om verbonden te 
zijn, ons te ontwikkelen en te delen. 
 
Er is een vast activiteitenschema en er zijn incidentele bijzondere activiteiten, accommodatie 
gebonden of ambulant. We werken zoveel mogelijk vraaggericht. Doordeweeks is de aandacht op 
educatie gericht en in het weekend meer (re)creatief. In de vakanties en op andere vrije dagen 
heeft het Centre een aangepast programma. Vaak zijn er stakingen in het onderwijs zodat leerlingen 
geen les kunnen ontvangen. In het lager onderwijs, waar de klassen groot zijn (100 in een klas is 
geen uitzondering), komt vaak “double vacation” voor. Klassen gaan dan de ene week s’ morgens 
naar school en de andere week s’ middags. Andere kinderen en jongeren gaan helemaal niet naar 
school of werk. In het programma komen we hier zo veel mogelijk aan tegemoet. We zijn flexibel en 
hebben indien nodig een individuele aanpak. 
 
Vrijwilligers 
Miriyawalé werkt volledig met vrijwilligers, ook de directie en de dagelijkse leiding zijn vrijwilligers. 
Dit is een beleidskeuze. Miriyawalé is voor en door de jongeren. De oudere bezoekers doen 
vrijwilligerswerk en dragen verantwoording. Wel krijgen de fulltime vrijwilligers noodzakelijkerwijs 
een leef en onkostenvergoeding. In 2012 zijn er 50 vrijwilligers actief geweest voor Miriyawalé in 
Mali en in Nederland. Niet-Afrikaanse vrijwilligers zijn er 2012 niet geweest ivm de instabiele 
politieke situatie. Buitenlandse vrijwilligers komen niet meer naar Mali. Wel hebben we enkele 
vluchtelingen uit het noorden kunnen helpen en onder hen waren 2 die vrijwilliger zijn geworden in 
het Centre.  
 
Deelnemers/bezoekers 
Wekelijks bezoeken honderden kinderen en jongeren het Centre, door de weeks ongeveer 75 per 
dag, in de weekenden veel meer. Alle doordeweekse bezoekers zijn bij ons bekend en ingeschreven, 
behalve de bezoekers van de inloop en feesten. Onze bezoekers hebben de leeftijd van 0-30 jaar. 
We onderscheiden 3 leeftijdsgroepen waarvoor we een verschillend programma en aanpak hebben. 

Bovendien hebben we extra aandacht voor meisjes en vrouwen 
en multi-problem jongeren.  
Er komen evenveel jongens als meisjes. Er zijn iets minder 
meisjes vrijwilliger, omdat zij thuis veel taken hebben. 85% 
van de bezoekers tussen de 7-16 jaar gaat regelmatig naar 
school. Van de 16+ die niet naar school gaan is 70% 
werkeloos. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde in 
Mali. De bezoekers komen uit alle lagen van de bevolking en 
hebben een heel uiteenlopend onderwijs niveau en sociale 
achtergrond. Er zijn ook lichamelijk en/of geestelijk 
gehandicapten onder de bezoekers (15%).    
 

 
Roerende en onroerende goederen 
Het Centre waarin Miriyawalé werkt is een gehuurd pand/erf. In 2012 hebben we de kans gehad om 
voor een laag bedrag (48 euro p/m) het naastgelegen erf ook te kunnen huren. Deze uitbreiding 
was een uitkomst. De vrouwenvakschool en de muziekeducatie is er gevestigd, er is nu een betere 
slaapkamer voor de gardien, een atelierruimte en een boutique. Bovendien is er ruimte om de 
personenbus veilig te parkeren. Gedurende het jaar hebben we het pand opgeknapt, gemeubileerd 
en de binnen en buitenboel geschilderd. 
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-Hulpverlening / Adoptieproject 
Ons doel is jongeren leren zichzelf te helpen. Soms ontkomen we er niet aan om wel tussenbeide te 
komen. Situaties zijn hier af en toe te schrijnend om niet in te grijpen. Kinderen kunnen zichzelf niet 
helpen. Zij hebben verantwoordelijke volwassenen nodig. Als ouders en andere familie om diverse 
redenen in gebreke blijven zien wij het soms als onze taak om het kind te helpen. 

Wondverzorging en malaria diagnose en behandeling. Veel kinderen lopen met onverzorgde 
verwaarloosde wonden rond. Als ze de wonden aan ons laten zien 
verzorgen we ze tot ze genezen zijn. Dagelijks verzorgen we 3 á 8 
kinderen. Als we malaria vermoeden doen we op het Centre een 
Malaria Pf/PAN Rapid Test en bij een positieve uitslag helpen we de 
kinderen en jongeren met de behandeling. 45 testen per jaar. 
 Ziektesignalering en behandeling. Als bezoekers meerdere 
dagen achterelkaar ziek op het Centre komen gaan we op onderzoek 
uit en motiveren de verzorgers om er aandacht aan te besteden. Als 
doktersbezoek noodzakelijk is regelen en betalen we dat. Afgelopen 
periode 23 kinderen.                                                              

 Ziekte preventie. Verwaarloosde kinderen krijgen schoeisel en kleding. Kinderen kunnen zich 
bij ons wassen. Indien nodig geven we dekens en muskietennetten. Dit jaar 14 kinderen.  
 Schoolgeld en schoolmateriaal. Indien door gebrek aan materiaal of geld een gemotiveerde 
leerling gedwongen thuis zit betalen we bij uitzondering de kosten. Dit jaar 9 leerlingen.  
 Opvang en psychologische begeleiding. Bij psychosociale problemen krijgt de jongere 
individuele begeleiding. Dit jaar 6 jongeren.  
 Adoptieproject. Kinderen en ouder(s) worden structureel financieel ondersteund door 
adoptiefouders uit Nederland om de schoolgang en opvoeding van het kind mogelijk te maken. 
Momenteel worden 5 gezinnen ondersteund. We hebben bv een familie met een kindje met Down 
syndroom en 2 ongehuwde moeders. 
 
-Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
Van de Novib hebben we financiële middelen gekregen om onze 
vrijwilligers deskundigheidsbevordering aan te kunnen bieden. We 
hebben 40 vrijwilligers geleerd hoe ze een activiteit op kunnen 
zetten en een draaiboek moeten maken. Ze hebben in groepjes 
workshops “samenwerken” en “observeren” gehad en we hebben 
gezamenlijk 2 uitstapjes gemaakt.  
 



-Centre Abou Camara  
In februari hebben we de techniek (licht en 
geluid) van het ballafoon festival gedaan 
en met het daarmee verdiende geld in 
Bamako een Centre Abou Camara 
geopend. De bedoeling van dit Centre is 
om artiesten de kans te geven voor een 
redelijke prijs geluidsapparatuur te huren 
voor hun optredens en op termijn een 
opname studio te openen. Alle apparatuur 
van Abou Camara is naar Bamako 
gebracht. Helaas was er in maart een 
staatsgreep en werd de noodtoestand 
afgekondigd. Er werd een avondklok 
ingesteld en het culturele leven lag stil. We 
wachten af……  
 
-Movie-time project 
Ook dit project is gefinancierd door de Novib. We wilden in de 15 wijken van Sikasso op straat, in 
een feestelijke setting, de films van “Scenario’s from Africa” laten zien samen met een door onze 
vrijwilligers in Sikasso gemaakte korte AIDS voorlichtingsfilm. Helaas kon dit project niet doorgaan 
ivm de noodtoestand en is doorgeschoven naar een later tijdstip. Wel werden de films in het Centre 
vertoond samen met aidsvoorlichtingactiviteiten. 
 
-Verbindingsproject 
Met gedeelde financiering van Wilde Ganzen is getracht een verbinding tot stand te brengen met 
Miriyawalé en scholen in Nederland. De bedoeling was elkaar leren kennen en waarderen. Dit project 
is maar gedeeltelijk gelukt. We blijven het in de toekomst proberen omdat we verbinding belangrijk 
vinden. Met het geld hebben we cultureel-educatieve activiteiten uitgevoerd zoals muzieklessen, 
tekenlessen en dans/theater lessen. Ook hebben we de mediatheek uitgebreid.  
 
-Netwerk Mali 
De contacten in Mali op nationaal niveau stonden gezien de politieke situatie op een laag pitje. Op 
regionaal en lokaal niveau hebben we goed samengewerkt met meerdere scholen en de “Directions 
regionals” van de Jeugd, Cultuur, Sport, Gezondheid en Educatie. Ook met de lokale radiostations 
zijn goede contacten en samenwerking. 
 
-Activiteiten in het teken van voorlichting over Mali in 
Nederland.  
Het jaar 2012 startte 1 januari op het strand van 
Julianadorp met een sponsornieuwjaarsduik. Een 
steenkoude hartverwarmende actie van de jongeren van 
Vliet60. 
Er zijn flyers en folders gemaakt en verspreid in Nederland 
met informatie over Mali en “Centre Miriyawalé”. 
We hebben op diverse markten(4) gestaan met een 
informatiestand. We hebben 2 keer een presentatie 
gegeven in verzorgingstehuizen en presentaties in een 
gevangenis en een kerk. 
Er wordt sinds januari 2012 driemaandelijks een nieuwsbrief rondgestuurd. Er zijn 145 abonnees, 
we hebben een facebook pagina met trouwe bezoekers (NGO Miriyawalé) en een website. 
 
-Blik vooruit 
We zijn blij dat Miriyawalé dit rampjaar 2012 heeft overleefd. We dachten dat het overlijden van 
oprichter en medewerker Abou Camara in 2011 ons diepste dieptepunt zou zijn. Nu met de 
staatsgreep, het bevriezen van de internationale contacten en de noodtoestand ziet de toekomst er 
voor Mali en haar bewoners somber en onzeker uit. Reden te meer om vastbesloten door te gaan 
met ons werk!!  
 


