JAARVERSLAG 2016
In 2016 bouwde Mineke Foundation voort op haar activiteiten in Liberia van voorgaande jaren, in het
bijzonder 2015 toen Mineke Foundation Liberia officieel werd gelanceerd en 77 studenten afstudeerden
aan de vakopleidingen. Mineke Foundation verzorgde daarnaast naschoolse activiteiten voor kinderen en
vrouwen. Het jaar 2016 was voor Mineke Foundation grotendeels succesvol, ondanks enkele uitdagingen.

Mineke Foundation Liberia
Het kantoor van Mineke Foundation Liberia werd in 2016 geleid door mevrouw Bukola Ayoola
(teamcoördinator) en mevrouw Mary Leesolee (coördinator vakopleidingen). Zij werden ondersteund door
een team van 3 trainers, 2 vrijwilligers, een conciërge en 3 nachtwachters. Mineke Foundation voldeed in
2016 aan alle wettelijke eisen ten aanzien van registratie, accreditatie, belastingen en
kwartaalrapportages aan de Liberiaanse overheid.
Mineke Foundation voerde haar vakopleidingen en een drietal clubs naar behoren uit. Er zijn 27 trainees
succesvol afgestudeerd. Gemiddeld namen 68 kinderen deel aan onze wekelijkse Kids Club, en 28 vrouwen
aan onze maandelijkse Women’s Club. We zijn ook een nieuwe club voor tieners gestart, de Youth Club.
Liberia – Vakopleidingen
Mineke Foundation bood in 2016 vakopleidingen zeep maken, banketbakken & catering en een
kapstersopleiding. In totaal schreven 39 trainees zich in voor deze opleidingen: haarverzorging (13),
banketbakker & catering (12) en zeep maken (14). Er waren 29 vrouwen en 10 mannen in de leeftijden van
18 tot 52 jaar.
Van de ingeschreven trainees hebben er slechts zevenentwintig (17 vrouwen en 10 mannen; verdeeld over
haarverzorging (5), bakken (8) en zeep maken (14)) hun opleiding succesvol afgerond.
• Zes studenten vielen af omdat zij niet in staat waren om de praktijkmaterialen aan te schaffen
die nodig waren voor de training. Vanwege financiële uitdagingen rond de fondsenwerving was
Mineke Foundation in 2016 namelijk alleen in staat om materiaal voor de praktijklessen aan te
schaffen, niet voor de examens;
• Drie trainees vielen om gezondheidsredenen uit. Eén student bleek geestelijk ziek en viel uit
omdat er geen ondersteuning of behandeling was voor haar ziekte. Een tweede viel uit vanwege
de geboorte van haar kind terwijl een derde haar opleiding moest staken vanwege complicaties
tijdens de zwangerschap;
• Twee studenten zijn uitgevallen omdat ze naast de vakopleiding nog reguliere lessen volgden op
de middelbare school en beide opleidingen niet met elkaar te combineren waren;
• Van één trainee hebben wij niet kunnen achterhalen waarom deze uitgevallen is.
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De opleiding zeepmaken werd in 2016 drie keer aangeboden: van maart – juni, juli – september en van
oktober – december. De opleiding banketbakker & catering werd één keer aangeboden, in de periode mei
– december. De kapstersopleiding werd twee keer aangeboden van april – augustus van van september –
december. Trainees ontvingen naast theoretische kennis veelal praktische en direct toepasbare kennis.
Liberia – Kids Club
De Kids Club van Mineke Foundation trok in 2016 meer leden dan in 2015. In maart 2015 was de Kids Club
met circa 60 kinderen gestart, maar dit aantal daalde aan het einde van het jaar tot ongeveer 45 vanwege
verhuizingen van ouders (en dus kinderen). In 2016 waren 60 kinderen (41 jongens en 26 meisjes) vast lid
van de Club en waren er 68 kinderen ingeschreven. De kinderen waren grotendeels afkomstig uit de
Dabwe Town, Maryland Center, Dry Rice Market en Bassa Town gemeenschappen. De Club is tussen 20
januari en 16 december elke vrijdag bijeen geweest.

De activiteiten van de club werden gecoördineerd door onze lokale vrijwilligers (drie jonge mannen), die
conform het werkplan activiteiten zoals sport, muziek, les over beroepen en carrières, hygiëne,
vrijwilligerswerk en een spellingwedstrijd hebben uitgevoerd.
De jaarlijkse spellingwedstrijd kende een grotere “concurrentie” dan in het eerste jaar. Ten eerste
durfden meer kinderen het aan om mee te doen, en ten tweede hadden we dit jaar vier winnaars in plaats
van de gebruikelijke drie omdat twee deelnemers – ook na verlenging – zich gezamenlijk voor de derde
positie plaatsten. De jongens- en meisjes clubteams hadden dit jaar daarnaast 4 vriendschappelijke
wedstrijden met clubs van twee omliggende scholen, STAMAC KARMO School System, en School of Prime
System. Helaas verloren onze jongensclubs alle wedstrijden.
Mineke Foundation heeft nog geen goede ‘tool’ om de impact van onze Kids Club op de kinderen te
meten. Desondanks meldt ons team de volgende veranderingen bij de kinderen:
 verbeterde lees-, schrijf- en leervaardigheden. Deze vaardigheden werden in het bijzonder
zichtbaar tijdens het debat over Beste Beroep en de Spellingwedstrijd;
 verbeterde onderlinge interactie, aangezien clubleden nu van mening kunnen verschillen en met
conflicten om kunnen gaan zonder elkaar uit te schelden of fysiek te bevechten;
 clubleden zijn eerder bereid om thuis klusjes voor ouders en broers en zussen te doen. Dit valt de
ouders ook op daar wij hierover complimenten ontvangen;
 verbeterd zelfbeeld en zelfvertrouwen.
De uitdaging voor de komende jaren is om voldoende financiële middelen te werven om meer kinderen toe
te laten en tegelijkertijd het opbouwen van de kennis van de vrijwilligers die met de kinderen werken.
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Liberia – Women's Club
De Women’s Club van Mineke Foundation had in 2016 30 leden waarvan gemiddeld 20 vrouwen tijdens de
maandelijkse bijeenkomsten aanwezig waren. De club is elke laatste donderdag van de maand bij elkaar
gekomen, van januari tot en met november. De activiteiten kenden een grote diversiteit: de vrouwen
kregen informatie over vrouwenrechten, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, de gezondheid
van vrouwen en veiligheid van vrouwen. Wij verwelkomden vertegenwoordigers van zowel overheids- als
particuliere instellingen, waaronder Montserrado County Reproductive Health Supervisor, de Gender
Officer van de Verenigde Naties, Liberiaanse Nationale Politie & UNMIL 1, Somalia Drive Reproductive
Health Officer and de Health Counselor van Planned Parenthood Association of Liberia. Deze mensen
verzorgden verschillende thematische trainingen en workshops over de voornoemde onderwerpen.

Hoewel wij ook voor de Women’s Club nog geen goed meetinstrument hebben, zeggen vrouwen per eind
2016 een beter begrip te hebben van hun rechten als vrouwen, in het bijzonder aangaande geweld tegen
vrouwen, hun burgerlijke verantwoordelijkheden, oorzaken/symptomen/preventie van dodelijke ziekten
zoals malaria, kanker (borst/baarmoederhals/huidkanker) en seksueel overdraagbare infecties.
In 2016 zijn tien leden van de Women’s Club een bedrijf gestart 2 in met name brood & banket, zeepmaken
en schoonmaakmiddelen. Deze vrouwen hebben, samen met andere trainees van Mineke Foundation, een
training ondernemerschap gevolgd waarbij met name aandacht was voor basis financiële planning en
financiële administratie. De training werd verzorgd door de Business Start up Center Monrovia.
Daarnaast trad één van de clubleden, Esther Travers, in dienst van de internationale organisatie
Samaritan’s Purse als trainer zeepmaken. Esther heeft bij Mineke Foundation haar opleiding tot
zeepmaker in 2015 succesvol afgerond. Zij werd geselecteerd uit 24 kandidaten.
Een voorbeeld uit onze praktijk
Nancy (32), is lid van onze Women’s Club. Zij leeft al meer dan 10 jaar samen met een man in een
relatie die gekenmerkt wordt door huiselijk geweld. Naar aanleiding van een workshop over huiselijk
geweld stapte zij naar het team van Mineke Foundation om advies te vragen over passende stappen.
Ons team heeft haar ondersteund door haar zaak aan te melden bij de Afdeling Vrouwenrechten van
het Ministerie van Gender, Kinderen en Sociale Bescherming en er is een rechtszaak gestart. Helaas
heeft Nancy echter, onder druk van haar familie, besloten toch terug te keren bij haar partner. Wij
zijn er echter van overtuigd dat haar stap om hem aan te geven haar partner tot nadenken stemt.

1 Vredesmacht van de Verenigde Naties welke nog steeds in Liberia aanwezig is.
2 Mary Kokulo, Esther Genoway, Victoria Dolo, Coran Laval, Deator Jallah, Grace Wolobah, Janet Sarplah, Ellen
Hallowanger, Esther Travers en Lucy Gbo
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Liberia – Savings Club
Vanuit de Women’s Club is in november 2015 het idee ontstaan om een “spaarclub” op te richten. De
spaarclub biedt clubleden de mogelijkheid om geld te sparen en kleinschalige leningen op te nemen die zij
vervolgens met een schappelijke rente terugbetalen. Na twee maanden van voorbereiding, hebben de
vrouwen in januari 2016 de Savings Club gelanceerd. Bij de start deden 17 vrouwen mee aan de club
waarbij zij maandelijks een klein bedrag inleggen. Dertien vrouwen hebben de eerste cyclus van de
Savings Club volbracht.
De deelnemers aan de spaarregeling hebben in 2016 in totaal 66.9953 Liberiaanse Dollars gespaard.
Daarnaast kregen 7 deelnemers leningen met bedragen tussen de 1000 - 10000 Liberiaanse Dollars. Mineke
Foundation “spaart” mee in het project wat door de vrouwen zelf gerund wordt. Wij zien toe op de
correcte uitvoering en stellen onze bijdrage aan het einde van het jaar beschikbaar als extra rente om de
vrouwen aan te moedigen om te blijven sparen. Voor de meeste deelnemers is dit de eerste keer dat zij
een “spaarrekening” hebben.
Liberia – Adolescent & Youth Club
Ongeveer 65% van de Liberiaanse bevolking bestaat uit jongeren onder de 35 jaar. Zij zien zich voor grote
uitdagingen gesteld, variërend van gebrek aan toegang tot goed onderwijs, hoge werkloosheid, armoede,
een slecht gezondheidssysteem, en een laag opleidingsniveau. Mineke Foundation gelooft in het potentieel
van jongeren en wil ervoor zorgen dat zij meer kansen krijgen op een ander leven, onder meer via
vakonderwijs, training, informatie en begeleiding.

Op 20 mei 2016 lanceerde Mineke Foundation haar Adolescent & Youth Club. De Club richt zich op tieners
uit Dabwe Town en omliggende gemeenschappen. De Club – bedoeld voor tieners tussen de 13 en 20 jaar –
begon met 20 leden en had in december 39 leden (16 jongens, 23 meiden).
De leden komen wekelijks bijeen voor verschillende activiteiten. Wij gebruiken de Life Skills Manual van
Stichting Young Afrika en leggen daarnaast de nadruk op drugspreventie, seksuele voorlichting,
economische vaardigheden (want kinderen in Liberia worden geacht bij te dragen aan het
huishoudinkomen) en een stukje plezier via creatieve opdrachten en sport. De bijeenkomsten worden
gefaciliteerd door één van onze vrijwilligers, onder leiding van de teamcoördinator.
Liberia – Damiefa School
Mineke Foundation heeft in 2016 geen activiteiten voor de renovatie van de school uitgevoerd.

3

Ca. 700 US dollars
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Liberia – Samenwerking met lokale en internationale organisaties
Om onze impact in Liberia te vergroten, werken wij graag samen met nationale en internationale
organisaties met een soortgelijke visie.

•

Business Start Up Center Monrovia
Het Business Startup Center Monrovia verzorgde in 2016 een ondernemerschapstraining voor
afgestudeerde trainees. De ondernemerschapstraining is een verplicht onderdeel van onze
vakopleidingen. Door veranderingen in hun financiering ziet het BSC zich echter genoodzaakt
commerciële tarieven voor trainingen te vragen. Daarmee worden deze trainingen te duur voor
ons. In 2016 konden wij daarom slechts een training van 4 dagen in plaats van 2 weken aanbieden.
Dit betekent dat wij – gezien het belang van deze trainingen voor het succes van onze trainees –
na gaan denken over een andere partner, dan wel een eigen training gaan ontwikkelen.

•

Mercy Corps
In 2016 heeft de internationale organisatie Mercy Corps een training van 3 weken verzorgd voor 25
deelnemers in de leeftijd van 18-35 jaar. Deelnemers waren oud-trainees (20), vrijwilligers van
Mineke Foundation (2) en 3 mensen uit omliggende gemeenschappen. De deelnemers kregen
training in effectief solliciteren, carrièreplanning en CV’s schrijven.
Na deze training hebben onze deelnemers een beter beeld van hoe zij een loopbaan vorm kunnen
geven en welke verwachtingen een werkgever van hen kan hebben. Deelnemers mogen ook
deelnemen aan toekomstige trainingen van Mercy Corps. Bovendien komen zij in aanmerking voor
stages bij bedrijven, daar zij nu opgenomen zijn in de database van Mercy Corps. Met deze
samenwerking wil Mineke Foundation de arbeidsmarktkansen van haar deelnemers vergroten.

•

Ministerie van Jeugd en Sport
Mineke Foundation nam vanaf juni 2016 deel aan de
maandelijkse vergaderingen bij het ministerie en was in
augustus 2016 organisator van de roulerende
vergadering. Deze vergaderingen gaven Mineke
Foundation de gelegenheid om haar activiteiten te
delen met andere organisaties die met jongeren
werken. Assistentminister mevrouw Kula Fofana
erkende de inzet van Mineke Foundation voor
jeugdontwikkeling, en steunde ons werk door ons bij
herhaling uit te nodigen voor bijeenkomsten waar
mogelijke partners voor Mineke Foundation ook
aanwezig waren. Behalve een grotere bekendheid heeft
dit echter nog niet tot nieuwe samenwerkingen geleid.

•

Planned Parenthood Association of Liberia (PPAL)
Mineke Foundation en Planned Parenthood Association
of Liberia hebben in 2016 samengewerkt. Afspraak was
dat PPAL seksuele voorlichting zou geven aan onze Youth en Women's Clubs. Daarnaast zou PPAL
adviesgesprekken verzorgen en anticonceptiva verstrekken aan onze Women’s Club en leden van
de omliggende gemeenschappen.
Deze samenwerking, waar wij erg blij mee waren, bleek helaas niet effectief omdat PPAL bij
herhaling zonder kennisgeving afwezig was. Uiteindelijk is PPAL slechts 2 van de beoogde 8 keer
aanwezig geweest. De teamcoördinator van Mineke Foundation heeft het probleem tot twee keer
toe aangekaart bij de programmamanager van PPAL, echter zonder dat dit tot verbetering leidde.
Aangezien Mineke Foundation op dit terrein geen expertise heeft, zullen wij op zoek gaan naar
een betrouwbare partner op dit terrein.
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•

United Nations Population Fund (UNFPA)
Mineke Foundation en UNFPA hebben in 2016 een gezamenlijk project opgezet: “Digital
Storytelling”. In dit project brengen tieners uit onze Youth Club – na training door UNFPA in
communicatie, presentatie, interviewtechnieken en filmen met de smartphone – verhalen van hun
leeftijdsgenoten in beeld. Het project is bedoeld om Liberiaanse jongeren een stem te geven en
hen zelf aan het woord te laten over hun dromen en uitdagingen.
Het project is op 20 oktober 2016 gestart met 14 deelnemers en loopt tot en met maart 2017.
Onze tieners brengen verhalen in beeld over thema's als jongeren & innovatie, seksuele &
reproductieve gezondheid en jeugd ondernemerschap. De verhalen worden door UNFPA en Mineke
Foundation op sociale media gedeeld, waaronder Facebook en Twitter.
Ondanks alle inspanningen van de Mineke Foundation is de uitvoering van het project vertraagd
omdat UNFPA zich onvoldoende aan de afgesproken planning kon houden. Hierdoor zal het project
de afgesproken deadline mogelijk niet halen.

Liberia – Uitdagingen
In 2016 stonden wij voor enkele uitdagingen die de effectiviteit van ons werk bemoeilijkten:

•

Een tegenvallend aantal aanmeldingen voor de vakopleidingen
In vergelijking met 2015 heeft Mineke Foundation een laag aantal inschrijvingen op de
vakopleiding gehad. De lage opkomst kwam als een grote schok omdat veel mensen, vooral jonge
vrouwen, eind 2015 grote interesse toonden in het volgen van een opleiding, maar destijds niet
deel konden nemen omdat de training bijna afgerond was. Deze mensen hebben zich in 2016
echter maar beperkt ingeschreven. De precieze oorzaak is onbekend, maar mogelijk gerelateerd
aan het openen van twee nieuwe vakscholen in de regio met vergelijkbare opleidingen.



Geen vervoer
Het openbaar vervoer in Liberia is slecht en dit blijft de effectiviteit van het Mineke Foundation
team belemmeren. Onze teamleden moeten vaak fysiek worstelen om een plek te bemachtigen in
het openbaar vervoer. Daarnaast moeten zij vaak lang wachten tot er vervoer is. Dit veroorzaakt
stress bij teamleden en leidt met name in het regenseizoen – wanneer er in 6 maanden tijd ca. 5
meter regen valt – tot grote vertragingen en ontoegankelijke wegen, waardoor teamleden taken
vaak uit moeten stellen.



Ontbrekend beleid en procedures
Mineke Foundation heeft nog geen beleid of procedures ontwikkeld die horen bij een professioneel
werkende organisatie. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan een vastgestelde trainers handleiding en
beleid op het gebied van HR, inkoop en financiën. Ook kunnen wij onze teamleden nog geen
medische verzekering bieden. Diverse (inter)nationale partijen stellen het hebben van procedures
en beleid verplicht. Zo moest Mineke Foundation een aanvullende schriftelijke toelichting geven
aan het Ministerie van Financiën omdat ons financiële jaaroverzicht niet ge-audit was. Dit moesten
wij ook doen bij de aanvraag om samen te werken met de Vrouwenorganisatie van de VN.
In 2017 gaan wij het benodigde beleid en procedures opstellen en tevens werken aan de
professionalisering van onze fondsenwerving. Tevens gaan wij werken aan een andere opzet van
onze vakopleidingen, daar wij constateren dat de vraag naar vakopleidingen hoog blijft.

Liberia – pers en media
Mineke Foundation nam in 2016 deel aan de landelijke conferentie voor micro-, klein- en middenbedrijf
(MSME Conference) welke georganiseerd werd door het ministerie van Handel. Wij hebben ons via twee
stands gepresenteerd: enerzijds als opleidingscentrum en anderzijds als sociale onderneming in een
gezamenlijke presentatie van bedrijven van onze afgestudeerde trainees. Mineke Foundation is tijdens de
conferentie uitgeroepen tot één van de 100 beste bedrijven in Liberia.
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Nederland – Inleiding
In Nederland stond 2016 in het teken van fondsenwerving en het vinden van goede vrijwilligers.
Nederland – Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van Mineke Foundation, bestaande uit Tonia Dabwe, Dirk-Pieter Schalkwijk en Jan Suk, kwam
in 2016 vier keer bijeen. Harry Derksen trad in september toe tot het bestuur.
Het Mineke Foundation team in Nederland bestond uit 7 vrijwilligers. In 2017 verwachten wij een verdere
groei van het aantal vrijwilligers, en zullen wij ons met name richten op een betere taakverdeling en
teambuilding.
Nederland – Fondsenwerving
Met de groei van Mineke Foundation is fondsenwerving een steeds grotere en moeilijkere opgave. Tot op
heden is fondsenwerving met name een taak van de voorzitter geweest. 2016 was een erg moeilijk jaar
qua fondsenwerving omdat wij te laat en te weinig fondsen voor onze projecten konden werven. Hierdoor
hebben wij in Liberia onze projecten wat anders in moeten richten, bijvoorbeeld door met minder
praktisch materiaal voor onze trainees te werken. In 2017 gaan wij gericht op zoek naar professionele
fondsenwerving die past bij Mineke Foundation.
Nederland – Pers en Exposure
Het werk van Mineke Foundation kreeg in 2016 veel aandacht tijdens het Deventer Wereldstad festival wat
elke twee jaar in de Deventer Schouwburg plaatsvindt.
Conclusie
Ongeacht de uitdagingen zoals hierboven vermeld, kan Mineke Foundation in 2016 een aantal mooie
successen laten zien. Wij hebben een klein en toegewijd team in Liberia dat zich volop inzet voor
verbetering van het leven van Liberianen door het vergroten van het aantal mensen dat zelf de
verantwoordelijk voor het eigen leven wil dragen. De zichtbare resultaten van onze vakopleidingen en
ondernemers en van onze clubs voor kinderen, tieners en vrouwen zijn voor ons team, zowel in Liberia als
in Nederland, een aanmoediging om in 2017 op de ingeslagen weg verder te gaan.
Dit werk kunnen we doen dankzij de bijdragen van donateurs, de inzet van een betrokken
team ter plekke en de onvermoeibare inzet van het bestuur en vrijwilligers. Wij vormen een
team dat gelooft in een mooie toekomst voor Liberia. Ook in 2017 willen wij hier verder aan bijdragen
met onze kwalitatief goede vakopleidingen, voor zowel mannen als vrouwen, en door het aangaan van
diverse samenwerkingsverbanden met betrouwbare partners. Blijft ook u ons helpen?
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