Jaarverslag 2014
2014 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de Ebola-epidemie in West-Afrika. Van de drie
besmette landen, Sierra Leone, Guinee en Liberia, wass Liberia het hardst getroffen.
Onderzoekers denken dat de ziekte is ontstaan in Guinée. Aangezien er nog nooit gevallen van
Ebola gerapporteerd waren in West-Afrika, werden de eerste gevallen verkeerd gediagnosticeerd,
waardoor het virus zich gedurende enkele maanden kon verspreiden alvorens het herkend werd.
In Liberia werden de eerste twee gevallen van de ziekte in maart 2014 gemeld. In november
waren er meer dan 6.500 verdachte en bevestigde gevallen en bijna 2.700 sterfgevallen. Dat
aantal zou blijven stijgen in 2015, met uiteindelijk meer dan 4.800 doden in Liberia.
Voor Mineke Foundation betekende de Ebola-uitbraak uiteindelijk dat we al onze activiteiten stil
moesten leggen. Hoe frustrerend dat ook was, achteraf bleek het ook een tijd waarin we veel
vertrouwen opbouwden in gemeenschappen waar we niet eerder gewerkt hadden en werden er
deuren geopend om meer mensen te bereiken dan we ooit gedroomd hadden. We zijn dankbaar
dat Dabwe Town en de omliggende gemeenschappen vrij van Ebola zijn gebleven.

Liberia: inleiding
Na de evaluatie van eind 2013, concludeerde het bestuur van Mineke Foundation dat ze
ontevreden was met de prestaties van de lokale stichting die namens Mineke Foundation in Liberia
werkte. Na een aantal gesprekken hierover en over de wens van het bestuur nadrukkelijker
betrokken te worden bij activiteiten, kwam de lokale stichting tot de conclusie dat het niet aan
onze eisen kon voldoen. Het bestuur van Mineke Foundation besloot toen de activiteiten in Liberia
voort te zetten als Mineke Foundation Liberia. Zo begon de zoektocht naar een lokale coördinator.
In april 2014 begon mevrouw Bukola Ayoola als nieuwe coördinator van Mineke Foundation in
Liberia. Ze vormde een team met mevrouw Mary Leesolee, projectleider van de vakopleidingen,
en mevrouw Emma Seide, receptioniste/assistent.
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Liberia projecten: het Mineke Foundation kantoor
De eerste opdracht van ons nieuwe team was om een kantoor te vinden. We hebben uiteindelijk
net buiten Dabwe Town een huis gehuurd en gerenoveerd. Op 17 juli 2014 werd de officiële
opening van ons kantoor gemarkeerd met een evenement dat werd bijgewoond door leiders van
omliggende gemeenschappen, lokale stichtingen, de heer Dabwe Wiah (Tonia's vader), en vrienden
van Mineke Foundation in Liberia.

Liberia projecten: vakopleidingen en Kids Club
Tussen april en augustus 2014 heeft ons team hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor de start
van onze twee vakopleidingen: zeep maken en banketbakker/cateraar. Dit hield in het informeren
van leiders en sleutelfiguren in omliggende communities, maar ook sms-berichten versturen aan
mensen in deze communities en een jingle op de radio. Het team zorgde er ook voor dat alles
klaar was voor de start van onze Kids Club, een wekelijks, naschoolse activiteitenclub voor
kinderen van 5-12 jaar. Alles was gereed om op 15 augustus 2014 te beginnen.

Liberia projecten: Damiefa School
In 2013 besloot Mineke Foundation de renovatie van de school uit te stellen vanwege het zeer
hoge aantal inbraken die volgden op de renovatie van de aula in 2012. Door de hoge criminaliteit
in en rond Monrovia besloot het bestuur om grote investeringen voorlopig uit te stellen. Mineke
Foundation zou zich voorlopig richten op het investeren in de gemeenschap en in mogelijkheden
voor mensen om zichzelf te onderhouden, bijvoorbeeld via de vakopleidingen.
Aangezien we door de Ebolacrisis in 2014 de kans niet kregen dit te doen, zal Mineke Foundation
zich in 2015 blijven richten op de thema's inkomen en economische onafhankelijkheid. Mocht de
situatie veranderen, dan zal de renovatie van Damiefa School volgend jaar worden heroverwogen.
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Liberia projecten: Ebola voorlichtingscampagne
Op 6 augustus 2014 riep de Liberiaanse regering de noodtoestand uit vanwege de Ebolacrisis.
Medio augustus werd duidelijk dat de regering er niet in slaagde grip op de situatie te krijgen.
Mineke Foundation besloot een kleinschalige voorlichtingscampagne in Dabwe Town te beginnen,
omdat we een enorm gebrek aan kennis over de ziekte bemerkten en hoe het te voorkomen,
evenals paniekreacties op mensen die er van verdacht werden besmet te zijn.
Al snel kreeg ons team verzoeken van omliggende communities met het verzoek ook daar
voorlichting te geven. We besloten vervolgens een intensieve bewustwordings- en preventiecampagne in Dabwe Town en vier omliggende gemeenschappen te beginnen en hebben een plan
geschreven op basis waarvan we fondsen zijn gaan aanvragen.
De voorbereidingen voor deze campagne begonnen in september. Tegen het einde van het jaar
hadden we zeven gemeenschappen bereikt en 1 480 woningen te voet bezocht. Dit stelde ons in
staat naar schatting 7 400 mensen (uitgaande van vijf personen per huis) te bereiken. Daarnaast
vertoonden we 21 een zelfgemaakte film (1 650 personen), hebben we 4 000 flyers uitgereikt, en
hebben we 3 500 affiches op strategische plaatsen, zoals kerken en buurthuizen, geplakt.
Al met al schatten we dat we bijna 10 000 mensen bereikt. Het volledige rapport staat op onze
website.
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Nederland: inleiding
In 2013 werd Tonia Dabwe geëerd met de
International African Woman of the Year award, van
de Britse organisatie Women 4 Africa.
Begin 2014 werd Mineke Foundation weer verblijd
met het bericht dat Tonia genomineerd was als
allereerste Diva of Colour ambassador door de Britse
organisatie Divas of Colour. In maart 2014 woonde
Tonia de prijsuitreiking bij in het Hilton in Londen.
Alle kosten van de reis werden betaald door Tonia.

In mei vloog Tonia opnieuw naar Londen, deze keer
samen met vrijwilliger Rose Slagmolen, om Mineke
Foundation te vertegenwoordigen bij het Women 4
Africa gala. Het gala werd wederom gehouden in
Kensington City Hall.
Namens Women 4 Africa, reikte Tonia een award uit
aan één van de winnaars van 2014.
Alle kosten van de reis werden betaald door Tonia en
Rose.

Nederland: het bestuur
Het bestuur bestond in 2014 uit Tonia Dabwe (voorzitter), Elly Overeem (secretaris, tot juli 2014),
Klaas-Wouter Geleynse (penningmeester, tot juli 2014), Dirk-Pieter Schalkwijk (lid) en Jan Suk
(lid). Het bestuur vergaderde in 2014 vijf keer.
Het bestuur is momenteel op zoek naar aanvullende bestuursleden, met name een
penningmeester en secretaris.
Het bestuur heeft Liberia in 2014 niet bezocht. Tonia zou in november naar Liberia reizen, maar
moest haar reis noodgedwongen uitstellen vanwege de Ebola-uitbraak.
In 2014 startte Mineke Foundation ook het proces om in Liberia erkend te worden. Dat proces
moest op het hoogtepunt van de Ebolacrisis worden uitgesteld omdat de meeste
overheidsgebouwen waren gesloten of op minimale kracht draaiden en wordt in 2015 vervolgd.
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Nederland: partners en vrijwilligers
In 2014 werkte Mineke Foundation samen met The Yoke Project (tot december 2014), Translators
Without Borders, MKPR en Zeylmaker. Mineke Foundation heette daarnaast vier nieuwe
vrijwilligers welkom.
Loes Singeling en Rozemarijn Bongaerts zouden in 2014 twee maanden lang als vrijwilliger in
Liberia aan de slag gaan. De reis werd uitgesteld vanwege de Ebolacrisis.

Nederland: fondsenwerving
Mineke Foundation ontving diverse gulle donaties voor haar Ebola preventiecampagne in Liberia.
Onze campagne en andere activiteiten werden in 2014 ondersteund door de gemeente Deventer,
Kampen Internationale Samenwerking, De Glind, Anglican Church Twente, Diaconie PCGS Deventer
en Schalkhaar en vele particuliere donaties.
Op 20 september 2014 organiseerden Loes en Roos een fundraiser, De Smaak van Liberia in
IJsselstein. De schoonouders van Loes, de heer en mevrouw Singeling, hebben veel gedaan om het
evenement een succes te laten worden.
De fundraiser was bedoeld om een deel van de kosten van het verblijf van Loes en Roos in Liberia
te dekken, alsmede fondsen te werven voor de banketbakkersopleiding. Naast een informatieve
presentatie over Liberia door de heer Fred van der Kraaij, een dinerbuffet met Liberiaanse
gerechten en Liberiaanse muziek verzorgd door DJ William Bweh, was er ook een veiling. Diverse
winkeliers uit Utrecht en IJsselstein doneerden spullen voor de veiling, variërend van beelden en
schilderijen, tot vintage speelgoed en bakspullen.
De fundraiser bracht meer dan € 1.500 op. Dankzij een gulle donatie van de gemeente IJsselstein
werd het totale bedrag € 3.026,50.
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Nederland: pers en exposure
Mineke Foundation werd in 2014 negen keer vermeld in de pers. Vijf van deze artikelen,
waaronder twee van The Guardian en Innovate Development, gingen over de Ebolacrisis en de
inspanningen van Mineke Foundation om te voorkomen dat de ziekte Dabwe Town en omgeving
zou bereiken. Alle artikelen staan op onze website.
Daarnaast werd Tonia tweemaal geïnterviewd op radio en televisie (RTV Oost) over de Ebolauitbraak in Liberia en de reactie van Mineke Foundation hierop.

Conclusie
2014 was een jaar waarin Mineke Foundation klaar stond voor de start, met een nieuwe
teamcoördinator, een ambitieus team en een eigen kantoor. De Ebolacrisis dwong ons onze
reguliere activiteiten te stoppen, maar bracht ons ook naar nieuwe gemeenschappen als antwoord
op de roep van community leiders en inwoners om kennis over te dragen. Dit bracht ons iets waar
we niet op gerekend hadden: vertrouwen en goodwill.
Door deze ervaringen en vanwege de verzoeken aan Mineke Foundation, hebben we besloten met
ingang van 2015 al onze activiteiten open te stellen voor mensen uit de gemeenschappen waarin
we tijdens de Ebolacrisis gewerkt hebben.
We kijken uit naar een nieuw jaar waarin er geen Ebola meer is en waar we de kans krijgen ons
reguliere werk uit te voeren. Ons team is er meer dan klaar voor!
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