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Onze visie is om te 
komen tot een 
rechtvaardige en 
vreedzame 
samenleving in Liberia 
waarin mensen hun 
leven en toekomst 
positief kunnen 
beïnvloeden door 
actief 
verantwoordelijkheid 
te nemen voor keuzes 
en de gevolgen van die 
keuzes.  
  
Mineke Foundation 
focust zich met name 
op het vergroten van 
de economische 
zelfstandigheid en 
sociale weerbaarheid 
door middel van 
vakopleidingen en 
sociale activiteiten 
voor vrouwen en 
kinderen uit Dabwe 
Town en omgeving, 
Liberia 
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Een woord van de voorzitter 
2019 was een bijzonder jaar. We vierden dit jaar ons tweede lustrum. Er zijn alweer 10 jaar 
verstreken. Intensieve jaren waarin we veel hebben opgebouwd en bereikt. Dit is bereikt samen met 
vele vrijwilligers van buiten Liberia en met een fantastisch team in Liberia. Dat team hebben we een 
forse impuls kunnen geven in 2019. Een nieuwe teamleider, een projectleider voor de 
vakopleidingen en een business developer. Een mooie versterking van het team, waarvan we in 2019 
al de eerste sprong vooruit hebben gemerkt. 
 
We hebben ook afscheid moeten nemen van twee vrouwen die veel hebben betekend voor Mineke 
Foundation. Begin 2019 overleed mevrouw Kuloboh Jensen en in oktober nam ik samen met het team 
afscheid van mevrouw Mary Leesolee. Zij gaat met een welverdiend pensioen. Beide vrouwen zijn 
van grote betekenis geweest voor Mineke Foundation en hebben mij geholpen met het bouwen van 
wat er nu staat. Ik ben zeer dankbaar voor hun inzet, zonder hun was Mineke Foundation niet waar 
we nu staan. 
 
Onze ambitie is en blijft het bevorderen van de economische zelfstandigheid en sociale 
weerbaarheid voor vrouwen en kinderen uit Dabwe Town en omgeving, Liberia. De kern van onze 
activiteiten wordt gevormd door de vakopleidingen in combinatie met ondernemerschapstrainingen. 
In 2019 hebben een verbeterslag doorgevoerd in deze trainingen. Het verzorgen van deze trainingen 
is niet mogelijk zonder de steun van onze sponsoren. Het bestuur van Mineke Foundation is dankbaar 
voor de in 2019 ontvangen steun. 
 

 
 
Naast de opleidingen investeren we veel tijd en energie in onze clubs 
voor kinderen en tieners. De kinderen zijn zeer enthousiast over de 
clubs en ook de ouders zijn zeer tevreden over de positieve 
veranderingen die ze bij hun kinderen zien. Een mooie ontwikkeling is 
de inrichting van een eigen bibliotheek; de Reading Room. Dankzij de 
donaties van vele donateurs waren we in staat om veel kinderboeken 
aan te schaffen. Kinderen hebben boeken nodig om hun 
leesvaardigheden goed te ontwikkelen. In Liberia is een boek  een luxe 
artikel. Dankzij de Reading Room hebben ‘onze’ kinderen nu toegang 
tot goede boeken. 
 

  
 
 

„ Onze kern blijven de vakopleidingen in combinatie met 
ondernemerschapstrainingen. “ 

Dankzij steun van de Transpetrol Foundation, Turing Foundation, 
Consilie van de Nederlandse Dominicanen, Struan Foundation, Stichting 
Mundo Crastino Meliori, Kringloopwinkel Re-Sell, Stichting Familiefonds 
Wierda Baas, Jambo Stichting en vele particuliere giften konden we dit 

in 2019 opnieuw aanbieden. 
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We hebben nog veel meer plannen maar zoals altijd gaan we pas een stapje verder als we zeker 
weten dat we het ook vol kunnen houden. Dat volhouden lukt ons ook dankzij jullie steun en 
vertrouwen! In dit verslag vertellen we graag wat we dankzij jullie hebben kunnen doen. We hopen 
van harte dat jullie ons in 2020 opnieuw je vertrouwen en steun zullen geven.  
 
Want 2020 wordt een moeilijk en onzeker jaar. Net als alle andere landen, wordt Liberia getroffen 
door het Corona-virus. Bij het schrijven van dit verslag wordt bekend dat het land voor 60 dagen op 
slot gaat en dat al onze activiteiten moeten worden stil gelegd. We gaan proberen onze staf, 
trainers en vrijwilligers door te betalen. Ook al zijn er geen activiteiten. We hebben veel in hen 
geïnvesteerd, er staat en goed team. Zij zijn gecommitteerd aan Mineke Foundation en wij aan hen. 
We gaan er alles aan doen om hen te behouden, zodat we na de crisis weer snel kunnen opstarten. 
 
Veel is onzeker, we weten nog niet welke activiteiten we kunnen opstarten en hoe. Met het team 
gaan we dat de komende weken bepalen. Ook kijken we of we bijvoorbeeld door kunnen met het 
maken van zeep, een essentieel product bij de bestrijding van het coronavirus. Of dat het team met 
trainees mondmaskers kan gaan maken. Via de nieuwsbrief houden we een ieder die ons een warm 
hart toedraagt op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Namens de teams van Mineke Foundation in Liberia en Nederland,  
 
Tonia Dabwe 
Oprichter & Voorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dankzij steun van Vincentrum, Stichting JONG, Johanna Donk-Grote 
Stichting  en vele particuliere giften konden we in 2019 opnieuw de 

onderwijsondersteuning aanbieden. 
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Stichting Mineke Foundation 
Stichting Mineke Foundation ondersteunt het team in Liberia met fondsen, kennis en advies.  
 

Bestuur 

Het bestuur van  Mineke Foundation Nederland wordt gevormd door Tonia Dabwe (oprichter en 
voorzitter), Jan Achtereekte, Gerda Liefveld en Cees Timmer. Het bestuur heeft de portefeuilles 
verdeeld en de vrijwilligers op basis van hun expertise gekoppeld aan het bestuurslid. 
 

Vrijwilligers 

Voor Mineke Foundation Nederland zijn in totaal 18 vrijwilligers actief. Zonder deze vrijwilligers is 
Mineke Foundation niet in staat het team in Liberia op een goede manier te ondersteunen. Het 
bestuur dankt op deze plek ook de vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid.  
  

 
Foto: Vrijwilligers meeting juni 2019 
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Damiefa school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2019 zijn de plannen voor het renoveren van de Damiefa school verder uitgewerkt. De Damiefa 
School vormde ooit het hart van Dabwe Town. Hierin is het levenswerk van Tonia’s ouders het meest 
zichtbaar. Mineke Foundation heeft zich als doel gesteld de school te heropenen. Dit vergt een 
omvangrijke renovatie van 11 lokalen, het kantoor en de veranda. Om de school te kunnen 
heropenen zijn ook een goede en betrouwbare stroomvoorziening, stromend water en een goede 
beveiliging van groot belang. Er zijn contacten gelegd met een lokale aannemer en een eerste 
betrouwbare kostenraming is opgesteld. 
 

Samenwerking met  SV Colmschate’33 

Sportvereniging Colmschate ’33 uit Deventer en Mineke Foundation zijn in april 2018 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan.  Dit samenwerkingsverband is gericht op het verbeteren 
van kansen voor kinderen en jongeren. Doel is om hen weerbaarder te maken door bewegen, sport 
en spel, waarbij het stimuleren van verantwoordelijkheid en sociale ontwikkeling centraal staat. 
Deze vaardigheden kunnen het verschil maken in hun leven.  
In de eerste fase van de samenwerking vindt materiële ondersteuning plaats door sportkleding ter 
beschikking te stellen. In 2019 ontvingen we een grote lading sportkleding van SV Colmschate’33.  
In deze kleiding speelde de MF jeugd hun eerste wedstrijden. Sport is belangrijk voor de 
ontwikkeling. Je leert samen werken en samen omgaan met tegenslag. 
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Mineke Foundation Liberia 

 

Het team in Liberia 

In 2019 zijn er 4 nieuwe vaste medewerkers gestart; een teamleider, een business developer, een 
projectleider en een administratief medewerker voor de vakopleidingen. De nieuwe medewerkers 
hebben de eerste maanden van 2019 gebruikt voor inwerken en kennis maken met Mineke 
Foundation en de omgeving. 
Het team heeft zeer regelmatig contact met de vrijwilligers in Nederland en rapporteert 
maandelijks over de voortgang van de projecten. 
 
In oktober bezocht oprichtster en voorzitter Tonia Dabwe het team. Zij is onder de indruk van de 
voortgang van het team. “Het team wordt steeds zelfstandiger, ze komen met goede ideeën en 
werken die goed uit. Ze dagen ons in Nederland uit. Dat is goed om te zien. Het vraagt wel wat van 
onze Nederlandse organisatie. Wij moeten zien dat we hun tempo kunnen bijhouden!” 

 
Vrijwilligers in Liberia 

Ook in Liberia werken we met vrijwilligers. Vrouwen en mannen uit de directe omgeving van Dabwe 
Town die geloven in de aanpak van Mineke Foundation. Zij zetten zich vooral in voor de clubs. 
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De situatie in Liberia 

Het gaat economisch niet goed in Liberia. Er werd veel van de nieuwe regering verwacht, maar die 
kan deze verwachtingen nog niet waar maken. Er is sprake van valutadevaluatie en ernstige toename 
van de werkloosheid. In mei 2019 was er een grootschalige protestdemonstratie die de politieke 
stabiliteit van het land bedreigde en leidde tot politieke interventies op hoog niveau van de EU, de 
VS, Australië, Japan en andere landen. 
 
De situatie heeft natuurlijk ook effect op ons team in Liberia. Zowel voor hen persoonlijk, als voor 
hun zorg voor de deelnemers aan onze programma’s. 
 

Duurzaamheid 

Een belangrijk focuspunt is het bestendigen van de activiteiten in Liberia. We besteden veel 
aandacht aan lokale capaciteitsopbouw, dus het sterker neerzetten van ons lokale team. We doen 
dit door te overleggen met andere ngo’s en van hen te leren.  
  
Daarnaast zijn onze goede relaties met de overheid en gelijkwaardige ngo’s een belangrijke bron van 
potentiële aanvullende inkomsten. We zoeken naar mogelijkheden om trainingen in opdracht van 
derde partijen op te zetten en dit op effectieve wijze te kunnen doen, onder meer door het 
aanbieden van mobiele trainingen, die de investeringskosten enorm drukken, maar toch de 
mogelijkheid geven om rurale gemeenschappen te bereiken. 
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Emancipatie en ontwikkeling van vrouwen en tieners 
 

Business Development 

In 2019 hebben we ons team versterkt met een business developer. De business developer heeft zich 
vooral gericht op het opzetten van een eigen zeepproductie voor Mineke Foundation. Verder werkt 
hij plannen uit voor het opzetten van andere commerciële activiteiten. Ook werkte hij een plan uit 
voor een eigen programma voor het verstrekken van micro-kredieten.  
 
Daarnaast onderhoudt hij de contacten met onze oud trainees. Deze biedt hij aanvullende trainingen 
aan gericht op het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Ook biedt hij op individuele basis hulp bij 
vragen op het gebied van ondernemerschap en geeft hij trainingen Entrepeneurship aan de Womens 
Club. 

 
Zeepproductie 

Met het opzetten van een eigen zeepproductie in Liberia willen we bereiken dat wij 
werkervaringsplekken creëren voor trainees die onze vakopleiding zeep maken volgen. De 
geproduceerde zeep en schoonmaakmiddelen zijn bestemd voor verkoop op de lokale markt. 
Hiermee creëren we werkgelegenheid voor oud-trainees van Mineke Foundation. 
 
In april 2019 startte de business manager met de voorbereidende activiteiten. Waaronder het 
uitvoeren van een marktverkenning en het opzetten van een marketing strategie. In juli 2019 is de 
eerste zeep geproduceerd. In augustus 2019 zijn de eerste 3 trainees aan de slag gegaan in de 
werkplaats. 
 
Sindsdien is de receptuur verder verbeterd en zijn de verkopen verder toegenomen. En  is het team 
begonnen de productie van verschillende soorten zeep op te voeren. Uitdaging blijkt de afnemende 
beschikbaarheid van ingrediënten op de Liberiaanse markt. Leveranciers die door hun voorraad heen 
zijn kunnen niet garanderen dat de producten opnieuw aangevoerd zullen worden of wanneer ze te 
verwachten zullen zijn. Dit geldt met name voor geïmporteerde producten, zoals soda en 
kleurstoffen die nodig zijn om het saponificatieproces (de chemische reactie die zeep creëert) op 
gang te brengen. Het team van MF probeert dit op te vangen door waar mogelijk extra voorraden 
aan te leggen. 
 
In november 2019 heeft onze Nederlandse zeepexpert de zeep in Nederland kunnen analyseren. Hij 
concludeert dat de kwaliteit van de verschillende producten die we verkopen – handzeep, vloeibare 
zeep en desinfecterende zeep –  goed tot zeer goed is. 
 
In december 2019 hebben we onze zeep voor het eerst in het binnenland van Liberia verkocht. 
Opnieuw is de feedback van klanten positief. De maandelijkse verkopen liggen intussen op ca. 300 
USD per maand, een verdubbeling ten opzichte van oktober. Hoewel dit naar Nederlandse 
maatstaven weinig is, is het een grote vooruitgang in Liberia, waar een gemiddeld jaarinkomen rond 
de 800 USD bruto ligt. 
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Vakopleidingen 
Mineke Foundation biedt basale vaktraining aan laag- en ongeschoolde mensen, met een sterke focus 
op meisjes en vrouwen, uit Gardnersville, Barnersville, Johnsonville en Paynesville, buitengebieden 
van de hoofdstad Monrovia. In de afgelopen jaren hebben we een programma van vaktrainingen 
opgezet die een duidelijk resultaat hebben ten aanzien van ons doel: Het verbeteren van de 
vaardigheden en kennis van met name (jonge) vrouwen in kwetsbare sociaaleconomische posities. 
 
Mineke Foundation biedt de volgende trainingen aan: 
• Soap Making 
• Pastry baking & catering 
• Hairdressing 
• Computertraining 
 
Voor 2019 hadden we tot doel 3 beroepsopleidingsprogramma's van elk 5 maanden in zeep maken, 
banketbakkerij & catering en kappersbranche uit te voeren.  Gevolgd door 2 ondernemerscursussen 
verzorgd door Mercy Corps Liberia. We beoogden daarmee het volgende aantal vrouwen te bereiken: 
40 (Gebak), 20 (Zeep) en 40 (Kappers). 
 
In 2019 hebben we de 3 trainingen afgerond en, vanwege de vraag van de deelnemers, hebben we 
beroepsopleidingen verzorgd die specifiek gericht zijn op tieners en jongvolwassenen. Mercy Corps 
verzorgde de training in ondernemerschap zoals gepland. 
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NO. DEPARTMENT Groep #1 AVEEP Groep #2 Totaal Opmerkingen 
1. Kapper 12 5 19 36 0 Uitvallers 
2. Brood & Banket 10 1 13 24 1 Uitvaller 
3. Zeep maken 0 0 4 4 Gestart in okt. loopt tot feb. 
4. Computeropleiding 7 16 9 32 4 uitvallers 
  Totaal 29 22 45 96 1 Uitvallers 
 
Meer dan 90% van de deelnemers is vrouwelijk. In tegenstelling tot onze verwachtingen zagen we dit 
jaar meer interesse van mannen, met name in het maken van zeep. Zoals verwacht is ongeveer 60% 
van onze afgestudeerden bezig met het opstarten van een microbedrijfje, waarbij ze vooral thuis of 
in hun eigen omgeving producten verkopen. 
 
Het aantal personen dat in de reguliere cursussen wordt opgeleid is lager dan verwacht. Dit wordt 
veroorzaak door de ernstig verslechterde economische situatie in Liberia, waardoor mensen zich 
meer richten op genereren van inkomen. Ook geven zij meer prioriteit aan de opleiding van hun 
kinderen in plaats van zich in te schrijven voor reguliere beroepscursussen. Dit heeft ertoe geleid 
dat mensen hun toezegging om zich in te schrijven voor de lessen hebben uitgesteld of ons hebben 
gevraagd een plaats voor hen te reserveren, maar nooit zijn komen opdagen. Ook moesten we meer 
dan 15 personen die zich na een paar maanden in de klas wilden inschrijven, afwijzen. Uiteindelijk 
hebben we het beter gedaan dan we vreesden in mei 2019, toen een grootschalige 
protestdemonstratie de politieke stabiliteit van het land bedreigde. 
 
In 2019 zijn we gestart met een evaluatie van de voorgaande jaren. Dit hebben we gedaan door de 
oud-trainees te vragen naar hun ervaringen en feed-back. De input van deze evaluatie is verrijkt met 
de wensen van personen die geïnteresseerd waren in deelname aan onze cursussen in 2019. De 
belangrijkste aanpassingen zijn: 
1. we hebben meer mogelijkheden opgenomen om lessen te herhalen en we hebben het aantal 

praktijkoefeningen in de cursus verhoogd. Ook hebben we onze school  eerder geopend, zodat 
studenten die dat willen (sommige cursisten komen 1 - 1,5 uur voor op de trainingsuren om het 
verkeer te vermijden) een voorsprong kunnen krijgen op de lessen van de dag door de lessen van 
de vorige dag te herhalen met behulp van de materialen en ingrediënten die door ons zijn 
verstrekt. 

2. we hebben besloten om een aantal geavanceerde producten uit het trainingscurriculum te 
verwijderen om het trainingstempo te verlagen, zodat de cursisten het beter bij kunnen houden. 

3. we hebben onze cursussen onderverdeeld in modules waaruit de cursisten konden "kiezen" en ook 
hebben we een stap-voor-stap-betalingsplan geïntroduceerd dat hen in staat stelde om de 
betaling te spreiden over de tijd.  

4. we hebben als MF besloten de zeepopleiding  op te schorten totdat de economische situatie 
verbetert. Uiteindelijk hebben we besloten om 4 cursisten een beroepsopleiding te laten volgen 
in onze pilot-zeepmakerij, omdat ze al sinds maart op ons wachtten om de cursus te starten. Ook 
hebben we onze trainingsfaciliteit gratis opengesteld voor (oud-)stagiaires zodat zij buiten de 
trainingsuren onze hulpmiddelen (oven, grote kommen & pannen voor brood & gebak, 
zeepwerkplaats etc.) kunnen gebruiken om hun eigen producten te produceren. 
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AVEEP 

Uit feedback van tieners en hun ouders/voogden en jongvolwassenen (<28) bleek dat ze wilden 
deelnemen aan de beroepsopleidingen, maar dat ze niet echt het gevoel hadden dat het huidige 
cursusaanbod aan hun behoeften voldeed. Ze wilden de cursussen om hen te voorzien van 
verhandelbare vaardigheden, hetzij via hun eigen bedrijf, hetzij door het verbeteren van hun positie 
op de arbeidsmarkt. We hebben dan ook twee dingen gedaan: 
a. we hebben een aantal wijzigingen aangebracht in het curriculum van onze reguliere 

beroepsopleidingen, zodat ze specifiek gericht zijn op tieners en jongvolwassenen die al lid 
waren van onze jeugd- en vrouwenclubs. Dit is ons AVEEP-programma dat we in 2019 zijn 
gestart.  

b. we introduceerden een verkorte en zeer praktische informaticaklas (basis IT-vaardigheden) voor 
tieners. Door hen deze vaardigheden te geven, zijn ze in staat zich te onderscheiden op school 
en op de universiteit (de meeste jongeren missen goede IT-vaardigheden in Liberia). Door dit te 
doen, kunnen ze hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren en krijgen ze een betere toegang tot 
stages en startersbanen. 

 
In 2019 hebben 16 tieners en jongvolwassenen van onze jeugd- en vrouwenclubs zich voor de klassen 
ingeschreven. 
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Sociale clubs 
Wij besteden veel aandacht aan de ondersteuning van onze doelgroep middels sociale activiteiten. 
Mineke Foundation heeft vijf programma’s te weten de Kids Club, de Pre- Teen Club, de Girls Club, 
de Youth Club en de Women’s Club. Deze activiteiten bieden voor deelnemers een mogelijkheid om 
buiten de lessen om in een omgeving te zijn waar zij onder begeleiding en met gelijkgestemden 
kunnen werken aan hun sociale ontwikkeling, weerbaarheid, meer kunnen leren over onderwerpen 
als tienerzwangerschap en het belang van onderwijs en financiële zelfstandigheid. De activiteiten 
van de social clubs zijn aanvullend op de scholopleidingen en bieden de jongeren ondersteuning bij 
het onderwijs en hun algehele vorming. 
 
Naar onze ervaring zijn de clubs voor de deelnemers enorm belangrijk en hebben deze sociale 
bijeenkomsten en activiteiten een grote invloed op de deelnemers. 

 

 
 
In 2019 zijn we met 2 nieuwe clubs gestart; de Pre-teen Club en de Girls Club. De Pre-teen Club 
richt zich op de kids die te zich te oud voelen voor de Kids Club en te jong zijn voor de Youth Club 
en slaat zo een brug tussen de beide clubs. 
 
In de Girls Club is er specifieke aandacht voor de problemen waarmee meisjes in Liberia veelvuldig 
worden geconfronteerd, zoals ongewenste intimiteiten en achterstelling. In een gemengde groep 
komen deze onderwerpen niet uit de verf.  
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Women’s Club 

De Women's Club begon in januari, zoals gepland. Tijdens hun eerste bijeenkomst hebben de 
vrouwen doelen gesteld voor 2019 en hebben tijdens hun tweede bijeenkomst de eerste training 
voor de verdere professionalisering van de Savings Club bijgewoond. De Savings Club is een 
belangrijk onderdeel van de Women's Club waar de vrouwen leren hoe ze geld kunnen sparen en hoe 
het geld dat ze besparen vervolgens wordt gebruikt om hen te voorzien van microleningen. 
 
Ook hebben we met de vrouwen gewerkt aan het professionaliseren van de leiderschapsstructuur en 
van de organisatie van hun bijeenkomsten. Omdat de vrouwen eind 2018 aangaven behoefte te 
hebben aan meer bedrijfscoaching en financiële managementtraining, zijn we hier mee gestart. 
 
We hebben verschillend vrouwelijke ondernemers gecoacht bij het verbeteren van hun zakelijke 
vaardigheden, met inbegrip van administratie, klantenservice en berekening van de kostprijs. 
 
Zoals gepland hebben ongeveer 40 vrouwen zich ingeschreven voor de activiteiten van de Women's 
Club, waarbij de deelname varieert (vooral in het regenseizoen) van 25 - 40 per maand.  
 

Give and Take Susu 

Nu de economische situatie in Liberia snel verslechtert, hebben verschillende leden van de Women's 
Club besloten om de Give and Take Susu te lanceren. Dit vormt een sociaal vangnet voor de leden, 
waarbij elk lid elke maand een vast bedrag bijdraagt. Het totale maandelijkse bedrag wordt dan 
gratis aan 2 van de deelnemers gegeven op basis van een groepsevaluatie van hun omstandigheden. 
Dit eerste jaar namen 13 vrouwen deel aan deze activiteit, waarbij elke vrouw 500 Liberiaanse 
dollars per maand stortte (ongeveer 2,60 USD).  

 

 
 

 


