Officiële accreditatie voor
Stichting Mineke Foundation in Liberia
Monrovia – 8 december 2015 – Vandaag was het zo ver. De Nederlands-Liberiaanse
Stichting Mineke Foundation heeft in het West Afrikaanse land Liberia een officiële
accreditatie gekregen. Hierdoor kan de stichting samenwerkingen aangaan met grote
internationale hulporganisaties, zoals USAID en de Verenigde Naties, maar het opent
bijvoorbeeld ook deuren voor lokale fondsenwerving. Om dit te vieren was vandaag de
officiële lancering van Mineke Foundation Liberia in de hoofdstad Monrovia. Het
evenement werd onder andere bijgewoond door de heer William Dennis, directeur van het
Business Start-up Centre Monrovia, mevrouw Awa Ndiaya Seck, Country Representative
UN Women, de heer dr. Remi Sogunro, directeur van UNFPA Liberia, de heer Charles AmoYartey, Country Representative van het IMF, mevrouw dr. Romelle Horton, onderminister
van Onderwijs, en mevrouw Julia Duncan-Cassell, Minister van Gender.

“Ik ben ontzettend blij dat we de lokale accreditatie rond hebben. We zijn het proces begin 2014
gestart, maar moesten het stil leggen vanwege de Ebola crisis. Het markeert voor ons het begin van
een nieuwe fase waarin we mooie samenwerking kunnen starten, ons werk uitbreiden en hierdoor
meer Liberianen helpen om zelfvoorzienend en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen toekomst, ”
aldus Tonia Dabwe oprichtster van Mineke Foundation.

Lancering Mineke Foundation Liberia
Vanaf tien uur ’s ochtends werden meer dan vijftig gasten welkom geheten. Diverse inspirerende
sprekers zoals mevrouw Seck en minister Duncan-Cassell gaven inzicht en toelichting op de
belangrijke rol die vrouwen spelen bij de sociale en economische ontwikkeling van Liberia. Mevrouw
Seck sprak over het grote, maar te vaak nog onbenutte potentieel van vrouwen in Afrika, iets wat dr.
Horton, die in haar speech inging op het belang van een goede toekomst voor kinderen en jongeren,
beaamde. Mevrouw Duncan-Cassell benadrukte dat beslissingen die vrouwen aangaan, meer met
betrokkenheid van vrouwen genomen moeten worden om dat potentieel te benutten. Tonia Dabwe,
oprichtster van Mineke Foundation, sprak over hoe Mineke Foundation op deze problematiek inspeelt
met vakopleidingen, ondernemerschapstrainingen en een kids- en womensclub.
“De belangrijke rol die vrouwen in Liberia’s ontwikkeling en toekomst spelen moet erkend worden ”,
aldus Minister van Gender Julia Duncan-Cassell.
Liberia
Liberia is een van de armste landen ter wereld. De werkeloosheid en corruptie zijn extreem hoog en
het land heeft een jonge en zeer laagopgeleide bevolking. In een gemeenschap, waarin bijna iedereen
de oorlog heeft meegemaakt en nog bijna dagelijks kampt met de gevolgen ervan, zijn maar weinig
mensen te vinden die vooruitgang willen boeken ten behoeve van het groter goed. Dit is de
maatschappelijke werkelijkheid en de situatie die Mineke Foundation op de lange termijn positief
hoopt te beïnvloeden door haar werk.
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, jongeren en
volwassenen 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. 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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