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-Inleiding  
 
Wederom was het een jaar vol misère en instabiliteit 
voor Mali. O.a. de burgeroorlog, de vondst van 
massagraven, de economische crisis, vluchtelingen uit 
het noorden, corruptie, “Operation Serval” en Minusma 
hielden iedereen bezig. Met het Centre ging het op alle 
fronten goed. Verwonderlijk hoe we te midden van 
zoveel moeilijkheden en bestuurlijke chaos elk jaar 
weer kunnen vertellen dat het zo goed gaat met 
Miriyawalé.  
 
De Nederlandse ambassade heeft Miriyawalé in 2013 
eenmalig een jaar gesubsidieerd. Wij danken hen voor 
het vertrouwen en de erkenning. We hopen dat deze 
geste anderen zal inspireren. 
 
Dit jaar hadden we sinds lange tijd weer een 
vrijwilliger die 6 dagen per week een gezonde lunch en 
avondmaaltijd kookte. Hiervan hebben alle vrijwilligers 
veel geleerd en genoten.  
 
Er waren veel zieken die mede door de goede zorgen 
van Miriyawalé’s leerling-verpleegkundige Adama er 
bovenop geholpen zijn. In Sikasso heerst een tyfus 
epidemie en het aantal gevallen van malaria is 
schrikbarend. Er kwamen steeds meer garibouts 
(Koranschool straatkinderen) het Centre bezoeken. We 

zijn begonnen hen te verzorgen. We gaan onderzoeken of we een speciale aanpak voor hen kunnen 
ontwikkelen en hun belangen kunnen behartigen in het kader van onze sociale taak.  
 
In november hebben we 3 Nederlandse vrijwilligers verwelkomd die allen aan een eigen project 
hebben gewerkt. Gelukkig dat er weer jongeren naar Mali durven komen om zich belangeloos in te 
zetten voor hun leeftijdgenoten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Een sociaal-cultureel kinder- en jongeren activiteitencentrum Miriyawalé Sikasso Mali 
 
Centre Miriyawalé is sinds 1 september 2008 een unieke plek in een door armoede geteisterde 
omgeving. Kinderen en jongeren (0-30 jr) 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 Miriyawalé in 
Mali 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 
onder het motto: Wij mensen leven samen op dezelfde planeet. Laten we ons inzetten en in 
verbondenheid ons ontwikkelen en onze kennis en kunde delen ten gunste van de samenleving. 
 
In het Centre is een vast activiteitenschema en er zijn incidentele bijzondere activiteiten en 
projecten. We werken accommodatie gebonden en ambulant, zoveel mogelijk vraaggericht. 

I.M. 
 

Sidi “Vieux” Diarra 
 

In juni 2013 is Vieux overleden op 2 jarige 
leeftijd. Hij was een kindje met syndroom 
van Down. Hij en zijn familie werden 
gesteund en begeleid door een adoptie 
familie en Miriyawalé. Hij was ontroerend 
lief. We missen hem. 

 



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. Dagelijks wordt er door de 
dienstdoende vrijwilligers gekookt en gezamenlijk 
gegeten. Ook krijgen de 6 fulltime vrijwilligers 
noodzakelijkerwijs een kleine onkostenvergoeding. In 
2013 zijn er 45 vrijwilligers actief geweest voor 
Miriyawalé in Mali en in Nederland. Er zijn 4 vrijwilligers 
uit Nederland gekomen om met Miriyawalé te werken. 
Ook 2 vluchtelingen uit het noorden hebben 
vrijwilligerswerk gedaan in het Centre. We hebben 2 
gevallen van diefstal gehad door vrijwilligers. Dit is erg, 
voorkomen was beter geweest, maar gelukkig hebben 
we de schuldigen wel kunnen identificeren en de 
gestolen goederen teruggekregen. 
 
Deelnemers/bezoekers 
Wekelijks bezoeken honderden kinderen en jongeren het Centre, door de weeks ongeveer 75 per 
dag, in de weekenden veel meer. Op de zaterdagfeesten komen tussen de 300 en 500 jongeren. Alle 
doordeweekse bezoekers zijn bij ons bekend en ingeschreven. We registreren de bezoekers van de 
vrije inloop en feesten in het weekend niet. 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, jonge vrouwen, straatkinderen 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 of onbetaalde “apprenti”. 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 september 2012 hebben we de kans 
gekregen om voor een laag bedrag (48 euro p/m) het naastgelegen erf ook te huren. Deze 
uitbreiding was een uitkomst. De vrouwenvakschool en de muziekeducatie zijn 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. Zodra we erin getrokken waren zijn we begonnen met 
repareren, meubileren en binnen en buiten schilderen. 
Op het erf van het Centre is voor de allerkleinsten een nieuwe zandbak/speelplek gebouwd met een 
schommel en een glijbaantje. Voor de oudere bezoekers is er 
een tafeltennistafel gemaakt. De theaterrepetitieruimte is 
verbeterd, er is een kippenhok gebouwd en we hebben overal 
tuintjes en plantenbakken gemaakt. In de grote zaal van het 
Centre hebben we een kastenwand gemaakt. 
Op een steenworp afstand van het Centre hebben we gratis de 
beschikking gekregen over een ommuurd terrein van 1 hectare 
met een hut en put. Hier zijn we met kinderen groente gaan 
verbouwen en woont onze ezel. De personenauto en de bus 
hebben enkele grote reparaties ondergaan maar kunnen nu 
weer een tijdje mee. We zijn heel blij met alle onderhoud, 
verbeteringen en uitbreidingen.  
 



 
Activiteiten 
Het Centre omvat een enorme verscheidenheid aan activiteiten die allen onder sociaal cultureel werk 
vallen. Ze zijn allemaal onderling met elkaar verbonden. We werken samen met anderen in de wijk 
en de stad zoals scholen, gezondheidscentra en culturele organisaties. We hebben onze activiteiten 
ondergebracht in 4 categorieën: educatie, cultuur, sport en sociaal. We werken 
accommodatiegebonden en ambulant. Veel activiteiten zijn met inschrijving maar we hebben ook 
regelmatig vrije inloop activiteiten. 
Educatie   

Jardin d’enfants (0-6 jr)  -elke ochtend komen er 25 kinderen 
Vrouwenvakschool (14-35 jr) -elke ochtend 10 vrouwen alfabetisering/computerles/textiel 
Computerles    -5 dagen in de week, 74 verschillende leerlingen in 2013  
Bibliotheek -5 dagen in de week open, het vraagt veel inspanning om de 

jongeren aan het lezen te krijgen, het niveau is laag en er is geen 
leescultuur in Mali, 5 bezoekers per dag  

Huiswerkbegeleiding   -12 jongeren komen 2x per week van 17.30 tot 21.00 uur  
Zomerschool  -8 weken tijdens de zomervakantie werken we met 20 leerlingen 

4 uur per dag aan de hand van interessante thema’s  
Democratie project(pilot) -120 jong volwassen scholieren hebben democratie onderwijs 

gehad en een debat workshop, in het Centre want op de scholen 
mocht het niet meer vanwege de noodtoestand 

Kookles -elke zaterdag wordt er met 5 jongeren gekookt voor alle 
vrijwilligers. Steeds nieuwe gezonde recepten met lokale 
ingrediënten 

Jongeren persbureau   -weer actief geworden in november met 3 redactieleden 
Meiden/jongens club -elke donderdagmiddag komen er 10 meiden van 9-13 jr, na 

verloop van tijd wilden de jongens ook een eigen club op vrijdag 
Deskundigheidsbevordering  -9x per jaar is er een voltallige vrijwilligersvergadering, alle 
vrijwilligers     vrijwilligers krijgen individuele begeleiding, mogen meedoen aan  
     de workshops (6 per jaar) en er zijn gezamenlijke uitstapjes                                          
Voorlichting -we geven individueel en aan groepen voorlichting over het 

voorkomen van SOA en Aids, geboortebeperking, studiekeuze en 
de arbeidsmarkt en hygiëne, gezondheid en goede voeding 

Tuineren                                      -in onze 1H grote tuin met put hebben 10 kinderen van 10-14 jr  
een bedje met groente en leren 2 werkeloze jongeren van 18 en 
21 jr. groente verbouwen en verkopen  

Cultuur   

Muziek     -er is een traditioneel en modern orkest, een opname studio, een 
lesstudio, er zijn zanggroepjes en de jeugd kan een instrument 
leren   bespelen, DJing en een werkplaats licht en geluidstechniek                

Dans     -dit jaar is er maar 2 maanden een goed functionerende dansclub 
geweest bij gebrek aan een leraar, er wordt wel veel gedanst 
tijdens de vrije inloop, meidenclub en zaterdagfeesten 

Theater    -elke donderdag kwam de theatergroep bijeen en we hebben 9x   
opgetreden buiten het Centre, in november is Abby Buwalda 
gekomen en heeft de theateractiviteiten overgenomen met een 
professionelere aanpak, nu zijn er 5x per week repetities 

Tekenen, knutselen en  -elke dag wordt er getekend en geknutseld in het Centre, er 
educatieve spelletjes   liggen altijd papier en potloden op tafel, bordspelen en puzzels  
     zijn ook populair 
Feest en filmavonden -zaterdagsmiddags is er altijd feest met optredens en 

presentaties van de bezoekers, s’avonds is er filmavond voor 
iedereen 

Sport         
Karateclub -de club heeft 35 leden van 6-30 jr, er wordt 3x per week 2 uur   

getraind olv een bevoegd sensei, 2x per jaar zijn er examens 
Voetbal -20 jongens trainen 2x per week en spelen vriendschappelijke 

wedstrijden met andere teams 
Ambulant sportproject -met 3 vrijwilligers, waar onder Jari Dikker uit Nederland, zijn we 

in december een 6mnd durend sportproject op een basisschool in 
een dorpje 5 km van Sikasso gaan uitvoeren. 407 kinderen 



krijgen elke week een uur sport, ook hebben we een voetbal 
competitie opgezet 

Sociaal                    
Hulpverlening -soms hebben kinderen en jongeren en hun ouders zulke grote 

problemen dat we wel moeten helpen, dit is vooral op het gebied 
van gezondheid, scholing en voeding, wij springen dan bij, met 
begeleiding en geld, dit jaar 20 gevallen 

Educatiepot -donateurs geven geld aan deze pot met als doel de schoolgang 
van bezoekers te ondersteunen, dit jaar 8 kinderen en jongeren 

Adoptieproject -donateurs “adopteren” een kind in moeilijkheden financieel en 
wij begeleiden het kind en de familie, momenteel 5 kinderen 

Garibouts (straatkinderen) -vanaf 3 jaar kunnen ouders hun kinderen afstaan aan een 
Marabout, deze kinderen heten dan garibouts, ze krijgen koranles 
en moeten verder van voor zonsopgang tot na zonsondergang op 
straat bedelen, ze worden niet verzorgd, bedelen om eten, geld 
en kleren en slapen met zijn allen in een kamer op de grond, wij 
verzorgen hun wonden en helpen bij ziektes, ze kunnen zich op 
het Centre wassen, uitrusten en spelen, 1x per maand koken we 
voor ze, er komen dagelijks 25 garibouts en tijdens de maaltijden  
meer dan 200 garibouts. 

 

 
-Centre Abou Camara 
In 2012 hebben we in Bamako een Centre geopend speciaal gericht op licht en geluid. De bedoeling 
was met alle materiaal van Abou en een team van 3 personen ter plaatse de idealen van Abou 
Camara postuum te realiseren. De staatsgreep 22 maart en het uitroepen van de noodtoestand 
gooiden roet in het eten. In oktober zijn we verhuisd naar een bijgebouw van het Palais de Culture 
te Bamako. De bedoeling was een “partenariat” waarbij wij de techniek zouden verzorgen in het 
Palais en cultuureducatie voor kinderen uit de wijk. Tot ons verdriet overleed onze technicus 
Constant Ouedraogo plotseling en bleek er onenigheid tussen de directieleden van het Palais te zijn 
over de samenwerking met Miriyawalé. Wij hebben ons wijselijk teruggetrokken en zijn in zee 
gegaan met M. C. Richard, toenmalig directeur van “Le Campement Kangaba” om de verhuur, de 
studio en de ondersteuning van Malineese artiesten in gang te zetten. Pas na de verkiezingen en 
inauguratie van de nieuwe President in augustus 2013 kwam het culturele leven in Bamako weer op 
gang. M. C. Richard besloot ivm privé omstandigheden in oktober voor langere tijd terug te gaan 
naar Frankrijk en Miriyawalé heeft vervolgens in november en december alle spullen teruggehaald 
naar Sikasso.  
 
-Movie-time project 
Een project gefinancierd door de NOVIB. We wilden zelf scenario schrijven en een korte film (3 min) 
maken over het gebruik van condooms om AIDS te voorkomen. Deze film zou worden vertoond 
samen met andere films van scenariosfromafrica.org in alle wijken van Sikasso gevolgd door een 
discussie. Het vertonen van films in de publieke ruimte was verboden tijdens de noodtoestand. We 
hebben wel 12 filmavonden georganiseerd in het Centre waarbij we de “scenario’s from africa” 
hebben laten zien met discussie na (250 deelnemers). Ons scenario is wel geschreven en 
opgenomen met 3 acteurs en 14 figuranten. De camera man zou ook de editing doen, in zijn studio 
in de stad. Daarna ging het mis. Onze scenarioschrijver en cameraman vertelde dat de camera, 
Miriyawalé’s camera gevallen was en stuk. Hij had hem ter reparatie opgestuurd naar Bamako. Wij 
geloofden hem niet en hebben na 4 maanden heen en weer praten de politie erbij gehaald. De 
camera bleek inderdaad gewoon heel en in zijn bezit te zijn. Wij hebben hem teruggekregen maar 
alle footage was gewist. Het was een project met veel tegenslagen. Niet alles kan succesvol zijn! 



 
-Netwerk Mali  
Het netwerk in Mali blijft zich gestaag uitbreiden. 
Samenwerking op nationaal niveau met de Malineese 
autoriteiten is op dit moment niet mogelijk vanwege de 
instabiele politieke situatie. Mensen zitten te kort op 
hun post. De samenwerking op lokaal en regionaal 
niveau is goed. We hebben een partnerschap met de 
“Direction régional de la Culture” en “l’académie de 
l’enseignement“. We werken samen met ORFED en 
IRED, het gezondheidscentrum in onze wijk 
Sanoubougou 2 enz. enz. In Kati (15 km ten noorden 
van Bamako) heeft directeur Cheick Coulibaly van  
www.iep.org in zijn wijk de eerst dependance van 
Miriyawalé geopend. In Sirakoro, een dorpje 5 km van 
Sikasso, zijn we bezig, op verzoek, Malineese vrouwen te ondersteunen die een kinder en vrouwen 
centrum in hun dorp hebben geopend.  
 
We hebben weer veel officiële bezoekers ontvangen en rondgeleid op het Centre. Ook de 
ambassadeur van Nederland in Mali (Maarten Brouwer) met zijn vrouw en enkele ambassade-
medewerkers hebben ons bezocht. Zij hadden veel lof voor ons werk en hebben Miriyawalé eenmalig 
financiële ondersteuning verleend in deze moeilijke tijd als aanmoediging en erkenning. 
 
-Activiteiten in het teken van voorlichting over Mali in Nederland 
In 2013 hebben we op 2 scholen, een dagbestedingcentrum voor 65+, 2 jongerencentra, 2 kerken 
en een tbs-kliniek voorlichting gegeven over ons werk. Voor haar theaterproject heeft Abby Buwalda 
een benefiet feest georganiseerd met 250 bezoekers. De Miriyawalé facebook pagina en website is 
bijgehouden en we hebben 2 nieuwsbrieven verstuurd en folders verspreid.  
 
-Financiën  
Elk jaar is het weer spannend hoe we ons financieel gaan redden. In 2013 hebben we geld gekregen 
van de Nederlandse ambassade, kerken en donateurs. De hoop en inzet waren een financiële 
partner te vinden voor 3 jaar en meer sponsors en donateurs, zodat we alle energie kunnen 
besteden aan ons uitvoerend werk. Dit is (nog) niet gelukt. Met minimaal 15.000 euro kan 
Miriyawalé een jaar rondkomen.  
 
-Blik vooruit 
Het gaat goed met Miriyawalé. Veel activiteiten staan als een huis. We blijven ontwikkelen en groei- 
en. In 2014 gaan we ons naast de bestaande activiteiten specifiek op de volgende zaken richten: 
-Vrouwen 
Abby Buwalda heeft besloten voorlopig in Mali te blijven. 
Zij was al verantwoordelijk voor de theatergroep en het 
persbureau en versterkt nu ook de algemene dagelijkse 
leiding. Mede door de projecten van Abby zijn er veel 
meer vrouwelijke bezoekers op het Centre, dit willen we 
vasthouden. In september komt er een stagiaire van de 
Hogeschool Wageningen voor het theaterproject. 
-Ondersteuning vrouwengroep Sirakoro 
-Democratieproject 
De pilot van het democratieproject is geslaagd en voldoet 
aan een behoefte. Er is overleg met ORFED Mali, Ecole 
MOMO Sikasso, het ROC kop van Noord-Holland en 
Miriyawalé om te gaan samenwerken en een module 
Burgerschapskunde te ontwikkelen die door leerlingen in 
Sikasso en Noord-Holland gevolgd gaat worden. De leerlingen zullen aan elkaar verslag uitbrengen. 
-Muziek 
Na het fiasco van Centre Abou Camara in Bamako zitten we niet bij de pakken neer. Jop Houtman is 
verantwoordelijk voor de accommodatie gebonden en ambulante muziekactiviteiten van Miriyawalé. 
Al het materiaal is terug in Sikasso en de activiteiten lopen als een trein. We willen in 2014 het 
muziekteam uitbreiden met een professionele Malineese technicus met didactische kwaliteiten. 
 
 



-Hulpverlening garibouts 
Miriyawalé wil de hulpverlening aan de Garibouts een belangrijk onderdeel van haar werk maken. 
Naast doorgaan met wat we al doen is het belangrijk om onderzoek te doen naar de situatie van de 
garibouts, beschrijvend en toegepast onderzoek. In 2014 maakt Janette Camara de Haas een start 
met dit onderzoek.  
-Samenwerking SESCOM (wijkgezondheidspost) Sanoubougou 2 en Hôpital de Sikasso formaliseren 
-Sport 
Graag willen we de sportactiviteiten uitbreiden want hier is veel behoefte aan. We willen een 
Miriyawalé sportservicebureau oprichten die scholen, bestaande wijksportteams en sportinitiatieven 
van jongeren gaat ondersteunen. Hiervoor hebben we een goed plan, een coördinator en middelen 
nodig. We gaan in 2014/2015 er aan werken om het sportservicebureau te realiseren. 
-Realiseren fondswervingplan 
-Marijn v/d Ploeg, één van de Nederlandse vrijwilligers heeft, naast het verzorgen van zieke 
garibouts tijdens zijn verblijf in Mali een start gemaakt met het bouwen van een nieuwe website 
voor Miriyawalé. Na zijn vertrek uit Mali maakt hij het af. Op 6 juni gaat de nieuwe site online.  
 
 
 
Sikasso 
Maart 2014 
Janette Camara de Haas 


