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NEDERLANDSE WERFT FONDSEN VOOR EBOLA PREVENTIECAMPAGNE
Mineke Foundation start eigen anti-Ebola educatie in Liberia
DEVENTER, 12 september 2014 – Tonia Dabwe, oprichter van Mineke Foundation, de stichting
waarmee zij het werk van haar Liberiaanse vader en Nederlandse moeder in Liberia voortzet, start
in Nederland een fondsenwervingscampagne voor Ebolapreventie in Liberia. Met het ingezamelde
geld worden jongeren uit Dabwe Town, de gemeenschap waar de stichting werkt, door
professionals getraind om huis-aan-huis voorlichting te geven over Ebola. Daarnaast komen er een
voorlichtingsfilm en flyers. De voorlichting vindt plaats in Dabwe Town en vier omliggende
gemeenschappen. Mineke Foundation bereikt daarmee 15.000 à 20.000 mensen.
Sinds maart dit jaar zijn er ongeveer 1.200 Liberianen aan Ebola gestorven. De Wereld
Gezondheidsorganisatie verwacht dat dit aantal kan oplopen tot ver boven de 10.000. Mineke
Foundation vindt dit onacceptabel en werft daarom fondsen om verdere uitbreiding van de ziekte
tegen te gaan. Doneren kan via de knop Ebolapreventie op www.minekefoundation.org of door
een overboeking op NL60 INGB 000 481 6154 o.v.v. Ebolapreventie.
Ebola is in circa 60% van de gevallen dodelijk. De ziekte is echter goed te voorkomen en de kans op
besmetting is zeer klein. Het wordt alleen overgedragen worden door rechtstreeks contact met
lichaamssappen van mensen die symptomen van de ziekte vertonen en niet door bijvoorbeeld
muggenbeten. Een goede basishygiëne speelt een grote rol bij het voorkomen van besmetting. Het
virus overleeft contact met zeep, chloor en hoge temperaturen namelijk niet.
Toch loopt het aantal besmettingen in met name Liberia snel op. Een belangrijke oorzaak is dat veel
mensen niet weten hoe ze de ziekte kunnen voorkomen. Bij het verplegen van zieken of bij
overlijdensrituelen, waarbij de dode vaak door de aanwezigen aangeraakt wordt, nemen mensen
geen voorzorgsmaatregelen. Daarnaast is het wantrouwen tegen ziekenhuizen hoog; als je daar
naartoe gaat, ga je dood. Logisch, aangezien de meeste mensen die naar een ziekenhuis gaan al zo
ziek zijn dat herstel niet langer zeker is. Tegelijkertijd zijn mensen erg angstig, want kranten en radio
staan bol van berichten over het toenemende aantal sterfgevallen en misvattingen over het
besmettingsgevaar. Mensen vragen steeds vaker, “Wat moet ik doen om te voorkomen dat ik het
krijg?”
Op die vraag wil Mineke Foundation antwoord geven. Door een 'awareness' campagne bedoeld om
misvattingen en geruchten uit te weg te ruimen, goede en feitelijke informatie te verstrekken over
ebola en mensen handvatten te geven waarmee zij besmetting zo goed mogelijk kunnen voorkomen.
Dit is geen op zichzelf staande actie; wij sluiten aan op de acties van de overheid en internationale
organisaties.
Hoe gaan we dat doen?
 Door een film te maken met feitelijke informatie over ebola, interviews met deskundigen en
overlevenden en maatregelen om besmetting te voorkomen. De film zal een aantal keer per
week in de open lucht vertoond worden zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien.

 We gaan ons team en jongeren uit Dabwe Town opleiden om huis-aan-huis voorlichting te
geven over ebola en om symptomen van de ziekte te herkennen. Zij zullen daarnaast flyers
uitdelen waarop de boodschap herhaald wordt. Ook plakken zij op strategische plekken
posters met preventieboodschappen. De jongeren krijgen een vergoeding voor hun inzet. Het
betreft een maandelijkse reservering van geld wat ze later aan een opleiding of cursus
kunnen besteden.
 We gaan 15.000 posters en flyers ontwerpen en drukken die de preventieboodschap op
duidelijke wijze (visueel) uitbeelden. Deze worden uitgedeeld in Dabwe Town en de vier
omliggende gemeenschappen waar veel contact mee is.
 Verdiepende workshops geven over basishygiëne en voorkoming van Ebola voor inwoners
van de vijf gemeenschappen. Deze worden verzorgd door internationale organisaties en
deskundigen met veel kennis van de ziekte.
Over Mineke Foundation
Mineke Foundation is in 2009 opgericht door Tonia Dabwe om het werk van haar Liberiaanse vader
en Nederlandse moeder in Liberia voort te zetten. Tonia's moeder wordt sinds de Liberiaanse
burgeroorlog vermist. De stichting biedt onderwijs, activiteiten voor kinderen en jongeren en
stimuleert ondernemerschap. De basisfilosofie van Mineke Foundation is dat mensen zelf
verantwoordelijkheid dragen voor hun leven. De stichting helpt hen deze verantwoordelijkheid vorm
te geven via directe en langdurige betrokkenheid in de gemeenschap Dabwe Town. Voor haar werk
ontving Tonia Dabwe in 2013 in Londen de onderscheiding International African Woman of the Year.
Meer informatie: www.minekefoundation.org
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