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Levensdroom is levenswerk

Liberiaans-Nederlandse Tonia Dabwe gekozen tot International African Woman
of the Year
Tonia Dabwe (38) uit Deventer, oprichter van Mineke
Foundation (www.minekefoundation.org), is zaterdag 18 mei
in Londen gekozen tot International African Woman of the
Year. De onderscheiding is ingesteld door de Britse
organisatie Women4Africa, die met deze jaarlijkse verkiezing de aandacht wil vestigen op de
belangrijke, positieve, rol van vrouwen voor de ontwikkeling van Afrika. Tonia was de enige
kandidaat afkomstig uit Liberia, naast genomineerden in diverse categorieën uit meer dan 15
Afrikaanse landen, waaronder Nigeria, Ethiopië, Malawi, Swaziland, Senegal, Zuid-Afrika,
Kameroen, Ghana, Oeganda en Zimbabwe.
Tonia Dabwe krijgt de onderscheiding voor haar
bijzondere verdiensten om via Mineke Foundation een
positieve impuls te geven aan de ontwikkeling en
zelfredzaamheid van de lokale bevolking in Dabwe Town,
Liberia. Deze eens bloeiende dorpsgemeenschap met
een school en vruchtbare landbouwprojecten, opgezet in
de jaren ’60 door haar Liberiaanse vader en
Nederlandse moeder, raakte door de langdurige
Liberiaanse burgeroorlog tot in de ziel beschadigd en in
verval.
Sinds 2009 zet Tonia zich vanuit Nederland in om de
levensdroom van haar ouders voort te zetten. Dat heeft
intussen onder andere geresulteerd in gedeeltelijke
renovatie van de school en vakopleidingen die inwoners
van Dabwe Town op weg helpen naar een economisch
zelfstandig bestaan.
De situatie in Liberia is na de burgeroorlog weliswaar
verbeterd, maar het tempo waarin maatschappelijke en
economische ontwikkelingen plaatsvinden wordt ernstig
beïnvloed door gebrek aan kader en infrastructuur. Mineke
Foundation komt met praktische oplossingen en werkt ter
plekke als kleinschalige NGO met drie professionele,
lokale projectmanagers. Zij stimuleren en begeleiden
inwoners van Dabwe Town om zelf initiatieven te nemen
die hun toekomst verbeteren.
Tonia Dabwe: “Deze onderscheiding betekent veel voor
Mineke Foundation. Het is fantastisch om op deze manier erkenning te krijgen voor onze werkwijze en
aanpak.Ik ben dankbaar voor de steun van het bestuur en de vele vrienden en relaties die mij in staat
hebben gesteld de stichting tot leven te brengen en die mijn visie op een nieuwe vorm van
internationale samenwerking – op basis van gelijkwaardigheid – ondersteunen. Het is enorm eervol de
titel International African Woman of the Year te mogen dragen en een stimulans om de activiteiten van
de stichting verder uit te dragen.”
De in Engeland en Afrika groeiende belangstelling voor de Women4Africa organisatie
(www.women4africa.com) biedt Mineke Foundation een internationaal podium om haar
onderscheidende aanpak breder over het voetlicht te brengen.
Mineke Foundation verwelkomt graag ondersteuning en gebruikt donaties voor concrete projecten.
Kijk voor meer informatie op: www.minekefoundation.org.

--Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Nieuwsgierig geworden wie Tonia Dabwe is? Bijgaand treft
u haar profiel aan. Tonia is een bevlogen spreker en kan op heldere wijze haar visie en missie
vertellen. Contact voor een nadere kennismaking: marieke@mkpr.nl; telefoon: 06 53 37 17 89.

