Jaarverslag 2013
2013 was het jaar van internationaal succes van de Mineke Foundation,
door de International African Woman of the Year Award voor Tonia
Dabwe. Eind januari werd de nominatie bekend gemaakt en vanaf dat
moment volgden vele persuitingen, lokaal, nationaal en internationaal.
Toen zij de prijs op 18 mei ontving was dat een grootse erkenning én
een grootse kans voor de Mineke Foundation.
In Liberia liep alles niet altijd soepeltjes, en dat is ook niet de
verwachting. Dat er toch vooruitgang was bleek vooral tijdens het
bezoek van twee bestuursleden aan Dabwe Town, in oktober 2013.

Liberia - inleiding
In Dabwe Town waren in 2013 drie medewerkers actief voor de Mineke
Foundation. In de eerste maanden van het jaar rapporteerden zij dat merkbaar was dat meer mensen zich
betrokken voelden bij de ontwikkeling van Dabwe Town; mensen die ook iets wilden betekenen. Eén van
de doelen was het maken van plannen voor een brug die
de gemeenschap het dorp ook in tijden van heftige
regenval bereikbaar moet houden. Nu is infrastructuur bij
uitstek een verantwoordelijkheid van de overheid.
Vanwege het grote belang van de brug voor de
gemeenschap gaf Mineke Foundation aan toch een bijdrage
te willen leveren mits aan een tweetal voorwaarden werd
voldaan. Ten eerste bleven de lokale leiders
verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de
landelijke overheid over de beschikbaarheid van het
benodigde materiaal. Ten tweede moest geborgd zijn dat
de mensen uit Dabwe Town om niet hun arbeidskracht
beschikbaar zouden stellen voor dit project. Het bleek
voor de lokale leiders niet haalbaar om aan deze
voorwaarden te voldoen, en ook de bijdrage van Mineke
Foundation werd hierom opgeschort.
Later in het jaar 2013 leek ook de motivatie van het team Liberia van de Foundation af te nemen. Tijdens
het bezoek van het bestuur van de Foundation in oktober werd besloten afscheid te nemen van de
coördinator van de Just Say No Club, en volgde de beslissing dat er lokaal iemand fulltime voor de
Foundation bezig moest zijn om de voortgang van de activiteiten te bewaken.
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Oorzaken voor de tanende motivatie lagen namelijk onder meer in de onmogelijkheid van Mineke
Foundation om het team in Liberia fulltime te betalen, waardoor de medewerkers ander werk nodig
hadden om financieel op de been te blijven. Ook een tegenvallende motivatie van deelnemers aan de
projecten werkte demotiverend. Het bezoek van het bestuur van de Foundation in oktober gaf nieuwe
aanknopingspunten voor het vervolg van de samenwerking tussen het team in Liberia en Nederland.
Liberia - projecten - Just Say No club
Deze jongerenclub functioneerde in 2013 met vallen en
opstaan. Ongeveer 20 jongeren waren zeer betrokken en
wilden in hun vrije tijd iets voor de gemeenschap betekenen.
Zo zijn er in 2013 weer schoonmaakacties uitgevoerd in
Dabwe Town. Er waren echter ook interne strubbelingen,
waardoor de motivatie sterk daalde. Uiteindelijk nam de
coördinator van de club afscheid. De groep had veel
begeleiding nodig. Gedurende enkele maanden werd deze
geboden vanuit Nederland, maar zonder leider ter plekke
bleek het voor de leden steeds makkelijker om afspraken
niet na te komen. Op zeker moment was het niet langer
mogelijk om nog contact te krijgen en afspraken te maken.
Daarop volgde het besulit om de Just Say No Club op een
lager pitje te zetten, in afwachting van een goede
coördinator ter plekke.
Liberia - projecten - school
De school werd na de renovatie van de aula eind 2012 en begin 2013 geplaagd door vele inbraken, en werd
hierom gesloten. De criminaliteit was ook de voornaamste reden om grote investeringen uit te stellen en
voorlopig eerst te investeren in de gemeenschap en de mogelijkheden zelf een inkomen te verdienen,
bijvoorbeeld middels de vakopleidingen.
Mineke Foundation speelde een actieve rol in het terugdringen van de criminaliteit. Mede op aandringen
van de Foundation werd het Community Watch Team in Dabwe Town nieuw leven ingeblazen. Het is een
groep (jonge) mannen die 's nachts patrouilleren. Mineke Foundation heeft kleine zaklampen gedoneerd
aan de groep. Een aantal keren betrapte het team een inbreker op heterdaad, wat (mede) leidde tot een
afname van het aantal inbraken.
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Liberia - projecten - Vakopleidingen
In 2013 werden opleidingen verzorgd in zeep maken en bakken. De
waren die tijdens de lessen gemaakt werden werden op de markt
verkocht, dit leverde voldoende geld op om nieuwe ingrediënten te
kopen voor de volgende opleidingsbijeenkomst. 25 mensen rondden
de opleiding af, maar helaas kwam het nog niet tot het opstarten
van bedrijfjes. Mineke Foundation onderzocht de oorzaken hiervan,
en het blijkt dat er simpelweg meer kennis nodig is. De meeste
mensen blijken geen idee te hebben hoe een bedrijfje opgezet zou
moeten worden. Zelfs basiskennis als rekenen ontbreekt vaak, laat
staan de vaardigheden omtrent het beheren van geld. Het
curriculum van de opleidingen zal hierop worden aangepast.
Positieve spin-off die gemeld kan worden is dat de cursisten elkaar
leerden vertrouwen, met name bij de bakopleiding. In een land waar
nog veel verborgen verdriet en wantrouwen bestaat is dit een waardevol nevenresultaat.
Nederland-Liberia: bestuursleden van de Mineke Foundation bezoeken Dabwe Town
Twee bestuursleden reisden op 18 oktober 2013 naar Liberia. Kosten werden gedragen door de gemeente
Deventer en een niet nader te noemen fonds.
Doel: tijdens het bezoek werden verschillende gesprekken gevoerd, met het team en met de inwoners van
Dabwe Town. Het was de bedoeling te onderzoeken hoe de jongerenclub een doorstart kan maken, en hoe
de opstart van bedrijfjes weer een stapje verder kan komen. Ook waren er kennismakingsgesprekken met
mogelijke partners en (inter)nationale ngo's. De uitbreiding van het netwerk ter plaatse is van
levensbelang om de lokale motor draaiende te houden.
Resultaat: "Tot onze blijdschap zagen we veel hoop. Was er 5 jaar
geleden nog de angst dat er weer oorlog zou komen, vandaag de
dag wint het vertrouwen in de toekomst. Er is veel drang om een
bedrijfje te beginnen, om bij te dragen aan een nieuw leven. Deze
wensen, hoe klein soms ook, zullen we aandacht geven. Daarom
investeren we opnieuw in mensen. In ons team, zodat zij meer
handen en kennis hebben om de inwoners van Dabwe Town te
ondersteunen. Ook proberen we snel internet te realiseren, zodat
we vanuit Nederland via skype contact kunnen hebben."
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Nederland - inleiding
Hoogtepunt van 2013 was de al vermelde Award die
Tonia Dabwe op 18 mei in London ontving. De
International African Woman of the Year Award wordt
eenmaal per jaar uitgereikt aan een vrouw die werkelijk
verschil maakt voor de ontwikkeling van (een land in)
Afrika. In april 2013 was Tonia daarnaast aanwezig bij de
inauguratie van Willem-Alexander.
Nederland - bestuur
Bestuursleden in 2013 waren Tonia Dabwe (voorzitter), Elly Overeem (secretaris), Dirk-Pieter Schalkwijk
(algemeen bestuurslid ) en Jan Suk (algemeen bestuurslid). Voor de functie van penningmeester bestond
een vacature. Het bestuur kwam in dit jaar 7 maal bijeen.
Nederland - mensen
Behalve de bestuursleden werkten dit jaar ook drie vrijwilligers voor de stichting: Stephanie Teelen,
Daniëlle Korf en Annemarie Bult.
Partners van de Mineke Foundation zijn The Yoke Project (USA), Translators Without Borders (Canada),
MKPR (Amsterdam) en Zeylmaker & Partners (Deventer). Op verschillende manier ondersteunen deze
bedrijven het werk van de Foundation in natura.
Nederland - fondsenwerving
In 2013 was er een uitbreiding in de mogelijkheden om een donatie te doen aan de Mineke Foundation.
Door het versturen van een sms kan nu een donatie gedaan worden. Ook kunnen printercartridges
ingezameld worden, de opbrengst kan gedoneerd worden aan de stichting. Tenslotte kunnen kadobonnen
opgestuurd worden waarbij de waarde gedoneerd wordt.
Reguliere wijzen van doneren zijn natuurlijk het populairst: een
eenmalige donatie danwel een periodieke gift.
Er waren dit jaar vier bijzondere acties. Ten eerste werd in
januari aan Tonia een cheque overhandigd van € 1089 van VVAO
Deventer. De organisatie bestond 65 jaar en zamelde dit mooie
bedrag in voor de projecten van Mineke Foundation.
In maart werd bekend dat de organisatie 'Translators without
borders' een partnerschap aangaat met de Mineke Foundation. De vertaling van de nieuwsbrief en korte
berichten blijven gedaan worden door ABBT, het bedrijf van Annemarie Bult uit Deventer.
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In juni fietste Henk Borkent 718 kilometer in Frankrijk. Hij klomt daarbij 9931 meter, wat neerkomt op 10
maal de Alpe d'Huez. Met deze sponsortocht haalde hij een prachtig bedrag op, namelijk € 6.269,22.
Tenslotte was een Nederlands team van vrijwilligers in september aanwezig op de castlefair in
Diepenheim.
Nederland – pers en exposure
Mede door de award die Tonia in Londen kreeg is er in 2013 veel persaandacht voor de organisatie, in
totaal ging het om 21 persuitingen. Op de website zijn ze allen te bekijken.
Tonia werd uitgenodigd om in november 2013 naar Milaan te reizen. Hier gaf zij een presentatie aan de
top van het bedrijfsleven aldaar. Investeringsmogelijkheden in Liberia kwamen aan de orde, evenals het
werk van de Mineke Foundation.
Slotwoord
Hoewel er in Dabwe Town nog verschillende grote investeringen gedaan zouden moeten worden heeft de
Mineke Foundation ervoor gekozen om voorlopig vooral te investeren in mensen. Als mensen zelf hun
inkomen kunnen verdienen dan
stimuleert dit ook om samen te
werken aan de gemeenschap,
het dorp en haar
voorzieningen. Grote
investeringen als de
schoollokalen, de
zonnepanelen en de al
beschreven brug moeten
daarom wachten, ten gunste
van die zaken waar als eerste
de focus op ligt: kinderen,
jongeren, opleidingen, en het
opzetten van kleine bedrijven.
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