Jaarverslag 2017
In 2017 heeft Mineke Foundation een aantal stappen vooruit weten te zetten. Door de samenwerking met
partnerorganisaties heeft Mineke Foundation haar bereik weten te vergroten; meer trainees hebben bij
ons een vakopleiding kunnen volgen dan in 2016. Ook waren er meer deelnemers bij elk van de Social
Clubs. Desondanks zijn niet alle doelstellingen behaald, en ziet Mineke Foundation ruimte tot groei en
verbetering van haar activiteiten. In dit jaarverslag lichten we dit graag nader toe.

Liberia
Medewerkers Mineke Foundation Liberia
In 2017 zijn er een aantal wijzigingen geweest in het team van Mineke Foundation Liberia. De
belangrijkste zijn dat Opeyemi in april is gestart als administrative & operations officer en dat er een
nieuwe teamcoördinator is gekomen. Onze vorige teamcoördinator, Bukola, heeft afscheid genomen van
Mineke Foundation en op 12 september is onze nieuwe teamcoördinator, Esther, gestart.
Vakopleidingen
In 2017 hebben 145 trainees een vakopleiding van Mineke Foundation gevolgd. Dit aantal is inclusief de
trainingen die Mineke Foundation samen met BRAC, een internationale hulporganisatie, heeft
georganiseerd. Mineke Foundation heeft drie verschillende vakopleidingen aangeboden: een
kappersopleiding, een opleiding banketbakken en een opleiding in het maken van zeep. Van de BRACtrainees is ongeveer 75% een eigen bedrijfje gestart; bij onze eigen trainees ligt dit rond de 65%. Verder in
dit jaarverslag zal dieper ingegaan worden op de ondersteuning die Mineke Foundation biedt op het gebied
van ondernemerschap en op de samenwerking met BRAC; nu worden eerst de resultaten besproken die
Mineke Foundation heeft behaald buiten de samenwerking met BRAC.
Banketbakken (uitgaven 2017 €8175,90)
In 2017 hebben dertien trainees de opleiding banketbakken gevolgd op de trainingslocatie van Mineke
Foundation. Twaalf van hen hebben hun diploma behaald. De trainees hebben gedurende deze opleiding
verschillende producten leren bakken; ook leerden ze over het beheren van een keuken en over hygiëne.
Kappersopleiding (uitgaven 2017 €8088,18)
Zes trainees hebben de kappersopleiding gevolgd bij Mineke Foundation. Twee van hen zijn geslaagd voor
de opleiding. Dit lage aantal heeft onder meer te maken met de ziekenhuisopname en de terugkeer naar
school van trainees.
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Zeep maken (uitgaven 2017 €7511,05)
Voor de opleiding in het maken van zeep hebben vier trainees zich in 2017 aangemeld bij Mineke
Foundation. Twee van hen hebben uiteindelijk hun diploma behaald en zijn nu in staat tot het maken van
vijf verschillende soorten zeep.
Computeropleiding (uitgaven 2017 €9621,48)
Bijna al het administratieve werk vereist dat een
werknemer met een computer kan omgaan, terwijl
slechts 5-7% van de Liberianen toegang heeft tot een
computer. Door het ontwikkelen van digitale
vaardigheden kunnen jongeren hun positie op de
arbeidsmarkt dus sterk verbeteren. In het eerste half
jaar, na de start in juli 2017, hebben we echter
slechts zeven studenten kunnen trainen. Zes van hen
hebben hun diploma behaald. Onze ambitie is om dit
aantal in 2018 te verhogen. Hiervoor zoeken we naar
samenwerkingen met scholen. Ook onderzoeken we
of we aan het verzoek van velen kunnen voldoen om
ook ’s avonds en op zaterdagen de computeropleiding
aan te bieden. Tot dusver is dit organisatorisch niet
mogelijk gebleken. Wel zijn 25 tieners van de Youth
Club in 2017 gestart met een basis computertraining,
met dank aan onze Nederlandse vrijwilliger uit Italië,
Alfred de Jager.
De Social Clubs
Mineke Foundation heeft drie Social Clubs: de Kids Club, de Youth Club en de Women’s Club. In deze Clubs
vinden de deelnemers andere mensen die zich in een vergelijkbare sociale positie bevinden als zijzelf.
Hierdoor bestaan er vaak gedeelde moeilijkheden en behoeften bij de deelnemers van een Club. Binnen
de Clubs kunnen zij daarvoor passende ondersteuning krijgen.
Kids Club (uitgaven 2017 €5358,54)
Onze doelstelling voor 2017 was om 75 deelnemers te hebben voor de Kids Club; met 77 deelnemende
kinderen is deze doelstelling behaald. De Kids Club is van januari tot december 2017 elke vrijdagmiddag
bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten is onder meer aandacht besteed aan eerlijkheid, aan het
zelfvertrouwen van de kinderen en aan hun dromen en doelstellingen. Ook hebben de kinderen, naast
andere activiteiten, de gelegenheid gekregen om te sporten en om hun lees- en schrijfvaardigheden te
ontwikkelen.
Youth Club (uitgaven 2017 €3949,21)
Voor jongeren van 13 tot 19 jaar oud heeft
Mineke Foundation de Youth Club in het leven
geroepen. Het doel voor 2017 was om 30
deelnemers te hebben voor deze Club; het zijn
er uiteindelijk 36 geworden. De Youth Club heeft
in 2017 elke donderdagmiddag plaatsgevonden.
De jongeren hebben hier geleerd over
reproductieve gezondheid en het plannen van
een carrière. Ook werd er, onder andere,
voorlichting gegeven over drugsmisbruik en over
gendergerelateerd geweld (gender-based
violence). Daarnaast werd er aandacht besteed
aan de leiderschapskwaliteiten van de jongeren.

pagina 2 van 7
Mineke Foundation | p/a Jagerserf 19 | 3851 SM Ermelo
www.minekefoundation.org | info@minekefoundation.org | IBAN: NL60 INGB0004816154

Women’s Club (uitgaven 2017 €2850,74)
De doelstelling van Mineke Foundation was om in 2017 bij de Women’s Club 25 deelnemers te hebben;
uiteindelijk hebben we 29 vrouwen mogen verwelkomen. De Women’s Club heeft elke laatste donderdag
van de maand plaatsgehad. Een onderdeel van deze bijeenkomsten was voorlichting over hoe de vrouwen
een gezond leven kunnen leiden. Ook was er onder meer aandacht voor burgerschap en ondernemerschap,
en leerden de vrouwen over hoe ze conflicten kunnen oplossen en huiselijk geweld kunnen voorkomen.

Trainingen voor derden (BRAC)
In samenwerking met BRAC heeft Mineke Foundation aan 102 trainees vakopleidingen aangeboden,
verspreid over vier provincies. Van hen hebben 27 de kappersopleiding afgerond, terwijl 75 hun diploma
hebben behaald voor het maken van zeep. Alle trainees leerden ook de basisbeginselen van een bedrijf
starten. De trainees hebben evaluatieformulieren ingevuld over deze opleidingen. De trainees werd onder
meer gevraagd naar hun waardering van de opleiding (0-100%). Met de laagste gemiddelde score van een
opleiding van 94% was er een grote tevredenheid bij de trainees. Ook was er veel waardering voor de
trainers; de laagste gemiddelde score van de trainers was met 96,12% ook uitstekend te noemen.
Ongeveer 75% van de BRAC-trainees is een bedrijfje gestart en brengt daarmee de opgedane kennis en
vaardigheden in de praktijk. BRAC was hierdoor aangenaam verrast.
Overige projecten
Digital storytelling project
Het Digital Storytelling project is in 2017 gestart.
Hiervoor werkt Mineke Foundation samen met de
UNFPA. In dit project interviewen tieners van onze
Youth Club hun leeftijdsgenoten en filmen dit met
een smartphone. De hieruit voortkomende video’s
geven inzicht in de leefwereld van jonge
Liberianen, en in de moeilijkheden waar zij mee te
maken hebben. Meer dan 25 jongeren hebben op
deze manier hun ervaringen kunnen delen. De
mooiste video’s zijn te bekijken via
https://www.youtube.com/user/minekefoundation.
De 15 deelnemende tieners uit onze Youth
Club die verantwoordelijk waren voor dit project
hebben trainingen gekregen in communicatie-,
presentatie- en interviewtechnieken. Verder leerden ze hoe ze video’s kunnen bewerken op een
smartphone. Ook in dit project hebben de deelnemers hun digitale vaardigheden dus kunnen ontwikkelen.
In 2018 krijgt het Digital Storytelling project mogelijk, in een andere vorm, een vervolg.
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Davis Projects for Peace
In juli vond het drie en een halve week durende Young Moms for Peace project plaats. Hiervoor heeft
Mineke Foundation in samenwerking met Davis Projects for Peace uit de Verenigde Staten de basis van
vakopleidingen aangeboden aan 15 jonge moeders. Hierbij werd ook aandacht besteed aan ondernemen.
Bovendien leerden de moeders over gezondheid voor moeder en kind, en werden ze onderwezen op het
gebied van reproductieve gezondheid en gezinsplanning.

Ondernemerschap
De ervaring wijst uit dat de start van een onderneming lastig is. We zien dat mensen geen bedrijfje
starten omdat ze het geld hiervoor niet hebben. Om de aanloopkosten te beperken, zal Mineke Foundation
in 2018 haar trainingsfaciliteiten, zoals een snijtafel voor zeep en een oven, beschikbaar stellen aan
startende ondernemers. Via de Savings Club, die onderdeel is van de Women’s Club, kunnen vrouwen een
microlening krijgen. In 2017 hebben al elf vrouwen geprofiteerd van deze leningen. We verkennen of deze
voorziening in 2018 uitgebreid kan worden.
Voor vrouwen die reeds een onderneming
zijn gestart en zoeken naar grotere financiering om
deze uit te breiden, is er contact gelegd met de
Rotary Club Bathmen-de Schipbeek. Hiervoor hebben
de Liberiaanse onderneemsters hun visie gegeven op
ondernemen, en uit de doeken gedaan hoe zij winst
willen genereren zodat zij de lening terug kunnen
betalen. Enkele leden van de Rotary Club spelen
bovendien een rol in het coachen van de Liberiaanse
vrouwen. Zij staan paraat om advies te geven als de
onderneemsters hierom vragen.
Naast hulp bij het te boven komen van
financiële hindernissen, is er ook veel behoefte aan
steun bij de ontwikkeling van
ondernemersvaardigheden. De vrouwen van onze
Women’s Club, allen oud-trainees van de
vakopleidingen, hebben aangegeven dat zij graag
coaching zouden krijgen die is toegespitst op de fase
waarin hun ondernemerschap zich bevindt. We gaan in 2018 in de begeleiding daarom onderscheid maken
tussen (pre-)starters aan de ene kant, en verder gevorderde onderneemsters die willen uitbreiden aan de
andere kant. Op deze manier zal de coaching beter aansluiten bij de situatie van het bedrijf en bij de
behoeften van de onderneemsters.

pagina 4 van 7
Mineke Foundation | p/a Jagerserf 19 | 3851 SM Ermelo
www.minekefoundation.org | info@minekefoundation.org | IBAN: NL60 INGB0004816154

Damiefa School
We hebben in 2017 geen activiteiten uitgevoerd voor de renovatie van de school.
Partners
We zijn blij met de samenwerking en ondersteuning die we in 2017 van onze partners ontvangen hebben:
BRAC, UNFPA Liberia, Davis Projects for Peace en drie Liberiaanse ministeries: het ministerie van
onderwijs, het ministerie van gezondheid en het ministerie van gender, kinderen en sociale bescherming.
Vooruitblik op 2018 – Liberia
Politieke situatie Liberia
Op 22 januari 2018 is George Weah, voormalig wereldvoetballer van het jaar, gestart als president van
Liberia. Wat dit betekent voor de stabiliteit van het land valt nog te bezien. Hij staat bovendien voor
grote uitdagingen, zoals het aanpakken van corruptie en het verlagen van de hoge werkloosheid. Jewel
Howard-Taylor, de ex-vrouw van de voor oorlogsmisdaden veroordeelde president Charles Taylor, is de
vicepresident van Weah geworden. Het is nog niet te voorzien hoe deze politieke ontwikkelingen van
invloed gaan zijn op de relatieve rust in Liberia van de voorgaande jaren; het betekent wel dat de
politieke situatie een factor is die in 2018 meer in het oog zal worden gehouden door Mineke Foundation.
Ambities Mineke Foundation
Op het gebied van de ondersteuning van ondernemerschap valt nog de nodige winst te behalen. De
coaching zal zich specifieker gaan richten op verschillende fases van de bedrijven, zodat de hulp beter
aansluit bij de behoefte van de onderneemsters.
Vanwege een grote vraag naar onze opleidingen, met name buiten de omgeving van Monrovia,
onderzoeken we hoe we de geïnteresseerden hierin tegemoet kunnen komen. Mineke Foundation vraagt
een eigen bijdrage van de deelnemers, en bij het huidige aanbod van opleidingen is dit niet voor iedereen
te betalen. Dit komt doordat de armoede in de binnenlanden van Liberia vaak veel groter is dan in
Monrovia. Voor sommigen is de afstand naar het kantoor van Mineke Foundation bovendien te groot.
Daarom verkennen we de mogelijkheid van mobiele trainingen en losse (en dus goedkopere) modules, om
zo meer mensen toegang tot onze opleidingen te verschaffen.
Daarnaast gaan we in 2018 stappen zetten in de richting van een verdere professionalisering van
Mineke Foundation. We zullen het Liberiaanse team nog slagvaardiger maken door middel van trainingen
over onder andere projectmanagement, rapporteren en fondsenwerving.
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Nederland
Bestuur, Raad van Advies en vrijwilligers
Het bestuur van Mineke Foundation bestond in 2017 uit Tonia Dabwe, Jan Suk, Dirk Pieter Schalkwijk en
Harry Derksen (tot 1 september). Het bestuur heeft in 2017 vier keer vergaderd.
De Raad van Advies, bestaande uit Fred van der Kraaij en Cees Timmer, kwam in 2017 twee keer
bijeen om de voorzitter te adviseren.
Het team van vrijwilligers bestond in 2017 uit elf mensen.
Partners
BIS (Bureau Internationale Samenwerking)
Mineke Foundation is lid van het Kennisnet van BIS. Mineke Foundation kan hier terecht voor advies en
voor hulp bij het bevorderen van de eigen deskundigheid. Daarnaast ondersteunt BIS ons bij de
fondsenwerving.
Deventer Wereldstad
Mineke Foundation is aangesloten bij Deventer Wereldstad. Dit is een platformorganisatie van de
Gemeente Deventer die internationale vrijwilligersorganisaties met elkaar in verbinding brengt.
Fondsenwerving
Voor grotere donaties ten behoeve van lopende projecten dient Mineke Foundation elk jaar aanvragen in
bij zowel Nederlandse als internationale fondsen. In 2017 heeft Mineke Foundation giften ontvangen van
onder meer de Turing Foundation, de Ten Brinke Foundation en de gemeente Deventer. Bij deze
fondsenwerving is Mineke Foundation ondersteund door BIS. De samenwerking met BIS is op basis van ‘no
cure, no pay’. Mineke Foundation is erg tevreden over de resultaten van dit partnerschap met BIS en gaat
hier in 2018 mee door.
Vooruitblik op 2018 – Nederland
In Nederland gaan we werken aan een betere taakverdeling tussen bestuur en vrijwilligers, mede
ingegeven door de groei in activiteiten. Aangaande de fondsenwerving zal contact worden gezocht met
Stichting Stepping Stone, die ervaring heeft met sponsoring door bedrijven voor het verkrijgen van
financiering voor het betrekken van scholen. Ook zal er vanuit Nederland meer verwacht worden van het
Liberiaanse team: er zal kennisoverdracht plaatsvinden van Nederland naar Liberia met betrekking tot
financiële control en we gaan experimenteren met het laten opstellen van concept-facebookberichten
door de Liberiaanse medewerkers. Op deze wijze komen er steeds meer verantwoordelijkheden bij het
Liberiaanse team te liggen.

Conclusie
Mineke Foundation heeft in 2017 meer mensen bereikt dan in 2016. Dit kwam onder andere door onze
samenwerking met andere partijen. Door deze samenwerking konden wij ook meer variatie in onze
projecten aanbrengen, waardoor wij kansen konden bieden aan uiteenlopende groepen deelnemers.
Hierdoor sluit ons werk nog beter aan bij de behoeften van de Liberiaanse bevolking.
Mineke Foundation kende ook activiteiten die beter kunnen. Zo willen we graag het aantal deelnemers aan
de computeropleiding verhogen want het aantal studenten viel in 2017 erg tegen. We willen ook meer
doen met scholieren die vaak geen enkele toegang tot een computer hebben. Daarnaast willen we onze
afgestudeerde trainees beter ondersteunen zodat zij hun bedrijfjes verder kunnen laten groeien. Ten
slotte kan het team van Mineke Foundation in Liberia efficiënter en effectiever werken, iets wat wij door
trainingen in het komende jaar aan gaan pakken.
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Hiermee willen wij de mensen die bij ons komen kansen bieden om hun leven een andere wending te
geven. Wij geloven dat wij op deze manier echte en duurzame verandering in Liberia kunnen realiseren.
De resultaten die wij in 2017 behaald hebben, danken wij aan ons team in Liberia, ons bestuur, onze
vrijwilligers en aan u. Uw steun maakte ons werk mogelijk. We gaan in 2018 door en willen meer
bereiken. Helpt u ook mee?
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