‘Indianenverhalen over ebola ontzenuwen zeer moeilijk’
door André Valkeman
DEVENTER – Tijdens Deventer We-

reldstad is er eten uit alle hoeken
van de wereld, zijn er modeshows
uit onder meer het voormalige
Oostblok en de Derde Wereld en
er staan vooral veel kraampjes
van organisaties of stichtingen
die werkzaamheden verrichten
in, financieel gezien, armere landen. Voor al die mensen die in de
Schouwburg hun werkzaamheden tentoonspreiden geldt dat ze
een raakvlak met Deventer hebben - en daarbij dus met een doorgaans minder bedeeld land dat
juist ver van de Hanzestad af ligt.
Voorbeelden van organisaties die
aanwezig zijn: Bulungi (onder-

steunt kinderen met een beperking in Oeganda) en Stiching Kesho Pa Zuri (trachten leefomstandigheden in arme plattelandsgebieden in Afrika te verbeteren).
Het meest actueel getinte kraampje is ontegenzeggelijk dat van Tonia Dabwe. Met de stichting Mineke Foundation bouwde ze eerst alleen aan Dabwe Town. Een Liberiaanse stad die haar ouders oprichtten. Haar levensverhaal is bekend,
maar daarom niet minder hartverscheurend. Haar vader is een Liberiaan, haar moeder werd geboren
in Colmschate. Gedurende de Liberiaanse burgeroorlog verloor zij
haar moeder, dat was begin jaren
negentig. ,,Ze had wel even flink
wat minder op met Liberia, omdat ze haar moeder daar verloor’’,

vertelt Loes Singeling. Zij is medewerker van de stichting van Dabwe. ,,Tonia is moeilijk te spreken
vandaag, die regisseert ook de modeshow.’’ Dus vertelt Singeling
over de bezigheden van de stich-

ting. Sinds kort heeft Mineke
Foundation er namelijk een missie bij. Singeling: ,,Dabwe voert
preventie die gericht is op het
voorkomen van ebola in Liberia.’’
Ruim tweeduizend mensen over-

MONICA SLUISEMAN KRIJGT ONDERSCHEIDING
Monica Sluiseman heeft gisteren
een onderscheiding van de Ambassade van Vrede Deventer ontvangen. Ze ontving het Vredesinsigne
van de Ambassade. Dit gebeurde
in de Deventer Schouwburg tijdens het slotakkoord van het evenement Deventer Wereldstad.
Sluiseman is daar mede-oprichter
van.

Burgemeester Heidema sprak haar
toe. Het Vredesinsigne van de Ambassade van Vrede Deventer
wordt periodiek uitgereikt aan
mensen en instellingen die vrede
en gerechtigheid bevorderen. Sluiseman kreeg de onderscheiding
voor het bevorderen van vrede in
haar dichtstbijzijnde omgeving, als
ook in verre oorden.

leden dit jaar aan ebola in het
land. Uitleg verschaffen over ebola is niet moeilijk, zegt Singeling.
,,Jij en ik kunnen het. Raak geen
dode mensen aan, is een maatregel om het te voorkomen. Die
kunnen de besmetting nog steeds
doorgeven. Was je handen grondig en vaak. Punt is dat veel mensen daar geloven dat ebola door
Amerikanen gebracht is om een
vaccin te testen. Dat is een van de
indianenverhalen die je moet ontzenuwen en dat is zeer moeilijk.
Mineke Foundation heeft nu een
gebied op zich genomen van twintigduizend mensen die wij uitleg
geven over ebola.’’ Singeling is
zelf publiciste en schreef op The
Post Online een groot artikel over
de ebola-crisis in Liberia.

