Een kinder en jongerencentrum
in Mali West-Afrika

De initiatiefnemers

Het doel

Miriyawalé is het initiatief van een Malinees artiest
die op 56 jarige leeftijd, na 20 jaar in Nederland

« Centre Miriyawalé » is een kinder en jongerenacti-

te hebben gewoond, in 2008 is geremigreerd naar

Het doel van Miriyawalé is jeugd de kans geven

viteiten centrum voor en door de jeugd van 0 tot 30

Mali samen met zijn Nederlandse partner.

levensvaardigheden te ontwikkelen :

jaar in het arme Mali. Centre Miriyawalé draagt bij

Abou Camara (kunstenaar / geluidstechnicus)

-zelfstandigheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde

aan de ontwikkeling van de bezoekers en deelne-

Janette Camara de Haas (jongerenwerker)

-creatief leren denken

mers. De oudere bezoekers dragen verantwoording

Zij wonen op het ouderlijk erf in Sikasso Mali.

-effectief communiceren en samenwerken

en doen vrijwilligerswerk.

Samen leveren ze hun bijdrage aan de ontwikke-

-beslissingen nemen en problemen oplossen

ling van de jeugd en delen hun kennis met hen.

-een bijdrage leveren aan de Malineese

Miriyawalé is een groot succes

maatschappij

Vrijwilligersvergadering

Sinds de opening september 2008 bezoeken meer
Voetbaltraining

en meer kinderen en jongeren (0 tot 30 jaar)
« Centre Miriyawalé ». Een paar honderd bezoekers nemen wekelijks deel aan de activiteiten. Er
zijn sinds de opening 600 deelnemerspasjes uitge-

Voetbaltraining

geven en 50 vrijwilligers geregistreerd.
* Sport, dans, theater, teken, muziek en lees clubs

Structuur

* Alfabetisering en huiswerkbegeleiding

Overdag biedt Miriyawalé leer/werktrajecten aan

* Mediatheek ICT–onderwijs en jongerenpersbureau

straatkinderen en werkeloze jongeren aan.

* Opname studio, film en (live) muziek activiteiten

Na school/werktijd en in de vakanties is het cen-

* Vakonderwijs (Leer/werkbedrijf)

trum open voor alle andere jongeren: gedurende
de werkweek wordt vooral aandacht besteed aan

Miriyawalé (denken & doen)
is een professionele sociaal
culturele organisatie voor en
door kinderen en jongeren in
Sikasso Mali.

educatie en sport en in het week-end is er tijd
voor culturele ontspanning. Miriyawalé ontplooit

Educatie, creativiteit & sport

ook ambulante sociaal culturele activiteiten in de

Miriyawalé biedt gratis cursussen, clubs en inloopacti-

stad en regio. Op eigen initiatief en in opdracht.

viteiten. Overdag kunnen straatkinderen en werkeloze jongeren in « Centre Miriyawalé » een vak leren.

Educatief kinderfeest

De (vrijwillige) jeugdwerkers van het centrum hebben

Centre Miriyawalé biedt straatarme kinderen en
jongeren een veilige plaats om te ontspannen en
leren.

Samen pasjes
maken

een luisterend oor voor de deelnemers en bezoekers.
De enige prijs is RESPECT.

Rechten voor kinderen
De jeugd is één van de meest kwetsbare en
waardevolste verantwoordelijkheden van
een land. Zij zijn de toekomst. Mali is één
van de armste landen ter wereld.
Op dit moment is 75 % van de bevolking
van Mali jonger dan 25 jaar. Velen willen
het land ontvluchten.

Donateur worden
Miriyawalé heeft donateurs nodig om door te kunnen
gaan met haar werk. De ervaring heeft aangetoond
dat de werkwijze van Miriyawalé succesvol is.
Wekelijks honderden deelnemers, een tiental goed
draaiende clubs, vele gemotiveerde vrijwilligers en een
startend leer-werkbedrijf.
Subsidienten en sponsors

Donaties zijn aftrekbaar van de belasting (ANBI).
Jongeren aan het tekenen in het centrum
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Bankgegevens: Stichting Miriyawalé
De jeugd in Mali wordt bedreigd door vele
gevaren; o.a. AIDS, werkeloosheid, armoede, analfabetisme, mishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld, ziektes, ongewenste zwangerschappen, ondervoeding en religieus extremisme.
Miriyawalé heeft ondervonden dat haar
organisatie met aandacht, liefde en geduld,
deskundige (pedagogische) begeleiding en
professionele kennisoverdracht een wezenlijke positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de Malineese jeugd.
De jeugd van Mali moet weer toekomstperspectief gaan zien in eigen
omgeving.

ABN/Amro 48.97.66.277
Amsterdam
——————–———————————————
U kunt er zeker van zijn dat van
uw gift niets aan de strijkstok
blijft hangen. Op onze website
kunt u foto’s en filmpjes van alle
activiteiten zien en het financieel
en inhoudelijk jaarverslag downloaden.

Stichting Miriyawalé
Nederland
Voorburgstraat 174
1059 VC Amsterdam
info@miriyawale.org
Kamer van Koophandelnr.:
41013602 (Groningen)

ONG Miriyawalé Mali
Postbus 242
Sikasso Mali
info@miriyawale.org
ECObank
D00900100666006190401894
Swiftcode ECOCMLBA
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