
25 cursisten geslaagd voor de vakopleiding zeep 
maken Mineke Foundation

Vakkennis en ondernemersvaardigheden om werkeloosheid 
en armoede te besteiden in Liberia

Deventer - 13 juli 2015 – Begin maart startte Mineke Foundation haar eerste vakopleiding na de 
Ebola crisis in de omgeving van Dabwe Town, Liberia. De in Nederland gevestigde stichting 
enthousiasmeerde 40 vrouwen en 3 mannen om deel te nemen aan de drie maanden durende 
opleiding om professionele zeepmaker te worden.

Naast praktische vaardigheden leren de cursisten ook hoe ze een bedrijfje opstarten en runnen. 
25 cursisten zijn geslaagd voor hun theorie en praktijk examens. Zij staan te popelen om een 
eigen bedrijf in zeep op te zetten. Liberia is één van de armste landen van de wereld met een 
werkloosheidspercentage van ruim 80%. Vakkennis geeft mensen in deze moeilijke 
omstandigheden de mogelijkheid een inkomen te genereren en een doel om hun 
levensstandaard te verbeteren.

“Ik was helemaal nergens voor opgeleid, maar nu kan ik zeep maken en mijn eigen geld 
verdienen in plaats van hopen en wachten todat iemand mij komt helpen. Mijn doel is om op 
een dag één van de top zeepproducenten van Liberia te worden”, aldus cursiste Josephine 
Grotay.

Vakopleidingen in Dabwe Town en omgeving, Liberia
Liberia is een van de armste landen ter wereld. De werkloosheid en corruptie zijn extreem hoog en 
het land heeft een jonge en laag opgeleide bevolking. Door vakopleidingen aan te bieden geeft 
Mineke Foundation de inwoners van Dabwe Town en omgeving de mogelijkheid, kennis en 
benodigdheden een inkomen te verdienen. In de opleidingen ligt de focus op verantwoordelijkheid 
nemen voor jezelf, praktische vaardigheden, ondernemerschap en samenwerking.

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 Dabwe Town en omliggende gemeenschappen. 
Voor haar werk ontving Tonia Dabwe in 2013 in Londen de onderscheiding International African 
Woman of the Year. 

Noot voor de redactie
Bijgaand beeldmateriaal is vrij te gebruiken in combinatie met bovenstaand persbericht
Voor meer informatie over dit persbericht of  hoge resolutie beeldmateriaal, kunt u contact 
opnemen met Tonia Dabwe, oprichter Mineke Foundation via info@minekefoundation.org of 
+31628632319. www.minekefoundation.org 
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