Foto: deelnemers aan de bakkersopleiding van Mineke Foundation Liberia

Jaarverslag 2018
Onze visie is om te komen tot een rechtvaardige en vreedzame samenleving in Liberia waarin mensen
hun leven en toekomst positief kunnen beïnvloeden door actief verantwoordelijkheid te nemen voor
keuzes en de gevolgen van die keuzes.
Mineke Foundation focust zich met name op het vergroten van de economische zelfstandigheid en
sociale weerbaarheid door middel van vakopleidingen en sociale activiteiten voor vrouwen en
kinderen uit Dabwe Town en omgeving, Liberia

Inleidende tekst
Het jaar 2018 stond voor Mineke Foundation in het teken van verandering, evaluatie en versteviging van
relaties. Mineke Foundation Nederland kreeg een nieuw bestuur en we hadden het voorrecht een
samenwerking te starten met voetbalclub SV Colmschate ‘33 uit Deventer om via sport, de ontwikkeling
van kinderen in Liberia te versterken. Daarnaast zetten we in Liberia onze samenwerking met de
Amerikaanse organisatie MercyCorps voort, om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt én om
hun ondernemersvaardigheden uit te breiden.
Onze ambities – mensen helpen economisch zelfstandig te worden – vereisen ook een goed team in Liberia
om mensen en projecten te begeleiden. Ons team hebben we in 2018 daarom langs de meetlat gelegd.
Daar kwam uit naar voren dat we een ontzettend betrokken, gecommitteerd en over het algemeen goed
werkend team hebben. In 2019 gaan we ons team op een paar punten versterken (verderop in dit verslag
meer) en uitbreiden. Onze basis staat stevig en we kunnen daardoor nu een volgende stap gaan zetten.
Die volgende stap zal, mede omdat de economische situatie in Liberia helaas slechter wordt, nog sterker
op het ondernemerschap gericht zijn. Onze kern blijven de vakopleidingen in combinatie met
ondernemerschapstrainingen. Dankzij steun van de Turing Foundation, M.A. Tellegenfonds, Unesco
Centrum Nederland, Jambo Stichting, Stichting alle Beetjes, overige stichtingen en vele individuele giften
konden we dit in 2018 opnieuw aanbieden.
Nog steeds begint ongeveer 65% van onze afgestudeerden een eigen bedrijf. Deze ondernemers gaan we in
2019 meer ondersteunen. Met trainingen over bijvoorbeeld hoe je een bedrijf draaiende houdt, maar ook
met kleine en grotere leningen. Immers, hoe beter het bedrijf het doet, hoe groter de kans op
economische zelfstandigheid. Dankzij Rotaryclub Bathmen de Schipbeek konden we eind 2018 de eerste 6
vrouwen een microlening van 200 – 400 USD geven. Dit fonds hopen we in 2019 te vergroten zodat meer
van onze groeiende ondernemers een lening kunnen krijgen.
Daarnaast gaan we ook door met onze clubs voor kinderen en tieners. Die doen het zo goed dat we ze in
2019 moeten splitsen om de vraag aan te kunnen. Naast het zichtbare plezier van de kinderen (zelfs van
de tieners die zich eigenlijk niet willen laten kennen :-) ), is de feedback van ouders over de positieve
veranderingen die ze bij hun kinderen zien, onze belangrijkste drijfveer.
We hebben nog veel meer plannen maar zoals altijd gaan we pas een stapje verder als we zeker weten dat
we het ook vol kunnen houden. Dat volhouden lukt ons ook dankzij jullie steun en vertrouwen! In dit
verslag vertellen we graag wat we dankzij jullie hebben kunnen doen. We hopen van harte dat jullie ons
in 2019 opnieuw je vertrouwen en steun zullen geven. Van onze kant gaan we er opnieuw in volste
vertrouwen voor!
Namens de teams van Mineke Foundation in Liberia en Nederland,
Tonia Dabwe
Oprichter & Voorzitter
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1. Stichting Mineke Foundation
Stand van zaken binnen Stichting Mineke Foundation

1.1 Bestuur
In 2018 is een nieuw bestuur aangetreden, bestaande uit:
v.l.n.r. Cees Timmer, Tonia Dabwe, Gerda Liefveld en Jan
Achtereekte.
Het bestuur heeft de portefeuilles verdeeld en de vrijwilligers op
basis van hun expertise gekoppeld aan het bestuurslid. Op deze
wijze zijn de lijnen korter en de voorzitter ontlast.

1.2

Vrijwilligers
In 2018 hebben we twee nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen o.a. een expert op het gebied van zeep. Deze
vrijwilliger werkt nauw samen met de zeeptrainer in Liberia.
Ook hebben we een vrijwilliger kunnen verwelkomen op het
gebied van communicatie. Hiermee is het aantal vrijwilligers
gekomen op 16.

1.3 Damiefa school
Er komt weer aandacht voor het renoveren van de Damiefa school. De Damiefa School vormde ooit het
hart van Dabwe Town. Hierin is het levenswerk van Tonia’s ouders het meest zichtbaar. Mineke
Foundation heeft zich als doel gesteld de school te heropenen. Dit vergt een omvangrijke renovatie van 11
lokalen, het kantoor en de veranda. Om de school te kunnen heropenen zijn ook een goede en
betrouwbare stroomvoorziening, stromend water en een goede beveiliging van groot belang.
Een eerste kosten begroting is ontvangen vanuit Liberia. Samen met een Nederlandse architect (pro deo)
wordt er gekeken naar de begroting, bouwkundige aspecten en duurzaamheid. Ook zijn er de eerste
contacten gelegd met een lokale potentiële projectleider.

1.4 Samenwerking SV Colmschate ’33 en Mineke Foundation.
Sportvereninging
Colmschate
’33
en
Mineke
Foundation zijn per 15 april 2018 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
Dit samenwerkingsverband is gericht op het
verbeteren van kansen voor kinderen en jongeren.
Doel is om hen weerbaarder te maken door bewegen,
sport en spel, waarbij het stimuleren van
verantwoordelijkheid en sociale ontwikkeling centraal
staat. Deze vaardigheden kunnen het verschil maken
in hun leven.
SV Colmschate ’33 en Mineke Foundation delen
vergelijkbare doelstellingen en speerpunten op het
gebied van gezondheid, veiligheid, sport en spel en
het versterken van de lokale gemeenschap. Beide
organisaties zetten zich in om ervoor te zorgen dat
kinderen en jongeren op een respectvolle manier,
met passie en plezier met elkaar omgaan, om zo ook de kansen te vergroten voor het benutten van hun
potentieel.
In de eerste fase van de samenwerking vindt materiële ondersteuning plaats door sportkleding ter
beschikking te stellen. Ook wordt gezamenlijk een vooronderzoek gestart voor een pedagogisch
beleidsplan sport, spel en bewegen voor de jeugdclubs in Liberia in samenwerking met studenten. We zijn
heel blij dat we in SV Colmschate’33 een partner hebben gevonden waarmee we onze krachten bundelen
om elkaar aan te vullen en te versterken. Door de jeugd in Dabwe Town, waaronder veel zeer kwetsbare
kinderen en jongeren, weerbaarder te maken bieden wij hen kansen op een betere toekomst. Voor 2019
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overdracht aan het MF Team in Liberia. Om de ontwikkeling van jeugdclubs in Liberia op een hoger plan te
brengen

1.5 Ontmoeting Tonia met George Weah president van Liberia
In juni heeft onze voorzitter, Tonia Dabwe, de Liberiaanse
president George Weah in Brussel ontmoet. Bij deze
ontmoeting hebben zij gesproken over hoe de
vakopleidingen en businesstrainingen van Mineke
Foundation kunnen bijdragen aan het realiseren van één
van Weah’s beleidsdoelen: economische zelfstandigheid
voor jongeren en vrouwen. Daarnaast sprak zij met een
parlementslid uit Oost Liberia die graag ziet dat Mineke
Foundation ook daar vakopleidingen aan gaat bieden. We
zijn in gesprek met hem hierover.

2. Mineke Foundation Liberia
Stand van zaken binnen Mineke Foundation Liberia
2.1 Teamwisselingen
Eind april diende de lokale teamcoördinator van Mineke Foundation Liberia onverwachts ontslag in. Zij gaf
aan reden aan dat de werkdruk en de daarmee gepaard gaande stress haar teveel werden. Haar ontslag is
eind mei ingegaan. Na overleg met het bestuur en het lokale team, is besloten om voorlopig geen nieuwe
teamcoördinator te werven, maar de periode juni tot september te gebruiken om helder te krijgen hoe de
werkdruk in Liberia ligt en hoe het team functioneert. In de praktijk betekent dit dat onze voorzitter,
Tonia Dabwe, het team op afstand aanstuurt.
Na ruim een maand blijkt dat met name de vakopleiding extra aandacht vergt. Hoewel de praktische,
dagelijkse aansturing van de trainingen op orde is, blijkt de projectmanager vakopleidingen het erg lastig
te vinden een strategie voor de (doorontwikkeling van de) vakopleidingen te bedenken. Tonia heeft in
2018 nauw met haar samengewerkt en is tot de conclusie gekomen een nieuwe projectmanager te werven
in 2019. De rest van het team functioneert goed tot zeer goed.

Pagina 4
2 van 11
Mineke Foundation | p/a Jagerserf 19 | 3851 SM Ermelo
www.minekefoundation.org | info@minekefoundation.org
Rekeningnummer: NL60 INGB 000 481 61 54 t.n.v. Stichting Mineke Foundation

2.2 Nieuwe partners
Mineke Foundation is in de eerste helft van 2018 een structurele samenwerking aangegaan met de
Amerikaanse ngo Mercy Corps. Mercy Corps biedt in Liberia businesstrainingen, subsidies (“grants”) voor
startende ondernemers en soft skills trainingen om jongeren voor te bereiden op het vinden van een stage
of baan. Mercy Corps onderzoekt hoe zij haar kennis over kan dragen aan lokale ngo’s. Afgesproken is dat
Mercy Corps teamleden van Mineke Foundation traint – via een train de trainer benadering – om zelf de
soft skills training te kunnen verzorgen. Mineke Foundation kan deze training vervolgens zelf aanbieden,
op haar eigen trainingscentrum, maar ook op andere locaties in Liberia. Mercy Corps begeleidt onze
teamleden in de tweede helft bij het in de praktijk brengen van wat ze geleerd hebben en verzorgt als
nodig aanvullende training.
Daarnaast is Mineke Foundation gaan samenwerken
met SHIFSD, een ngo die technische vakopleidingen,
trainingen geletterdheid en microleningen verzorgt.
Mineke Foundation en SHIFSD onderhouden al langer
contact, maar werken nu ook samen om onze
Savings Club verder te professionaliseren.
SHIFSD traint onze deelnemers in het opzetten en
runnen van een professionele spaarvereniging,
waarmee wij zowel de gespaarde bedragen als
microleningen willen vergroten.
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2.3 Ander nieuws
Van 2003 tot april 2018 was er in Liberia een vredesmacht
van de Verenigde Naties gestationeerd. Deze is eind maart
opgeheven en het door hen gebruikte materieel is
gedoneerd aan verschillende organisaties. Dankzij onze
goede relatie met UNFPA, mocht Mineke Foundation twee
jeeps in ontvangst nemen. Het proces om de auto’s te
registreren en verzekeren is nog in volle gang. Met de
auto’s zal Mineke Foundation makkelijker naar afspraken en
andere locaties kunnen reizen.
Aangezien wij geen garage hebben, hebben wij een kleine
overkapping gerealiseerd naast ons trainingscentrum waar
de auto’s beschermd zijn tegen regen en storm. Verschillende teamleden van Mineke Foundation hebben
een rijbewijs maar weinig rijervaring. Mogelijk zullen wij een aantal teamleden een (aanvullende)
rijopleiding aanbieden zodat wij de auto’s optimaal kunnen gebruiken.
Mineke Foundation mocht in mei hoog bezoek ontvangen.
De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Liberia
kwam langs om ons trainingscentrum te bekijken en
kennis te maken met ons team en deelnemers aan onze
activiteiten. Ze was erg te spreken over ons werk en is
voornemens ons aan een aantal andere organisaties voor
te stellen. Aan het einde van 2017 bereikte ons via
UNFPA Liberia het bericht dat CNN een online serie over
mijlpalen in het leven van meisjes aan het voorbereiden
was. CNN had UNFPA benaderd, die Mineke Foundation
vervolgens naar voren schoof. In samenwerking met
UNFPA zijn zes meiden, allen deelnemers aan onze
Youth Club, geïnterviewd. Van drie meiden zijn de
verhalen
vervolgens
in
de
online
serie
terecht
http://www.cnn.com/interactive/2018/02/world/first-day-of-school-asequals/)

gekomen
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(link:

3. Emancipatie en ontwikkeling van vrouwen en tieners.
3.1 Doelstellingen
Mineke Foundation biedt basale vaktraining aan laagen ongeschoolde mensen, met een sterke focus op
meisjes en vrouwen, uit Gardnersville, Barnersville,
Johnsonville en Paynesville, buitengebieden van de
hoofdstad Monrovia. In de afgelopen jaren hebben we
een programma van vaktrainingen opgezet die een
duidelijk resultaat hebben ten aanzien van ons doel:
Het verbeteren van de vaardigheden en kennis van
met name (jonge) vrouwen in kwetsbare
sociaaleconomische posities. Mineke Foundation
biedt de volgende trainingen aan:
• Soap Making
• Pastry baking & catering
• Hairdressing
• Computertraining
Een tweede doelstelling waar wij veel aandacht aan
besteden is de ondersteuning van de doelgroep
middels sociale activiteiten. Mineke Foundation heeft
drie programma’s die een belangrijke aanvulling
vormen voor de ondersteuning van de doelgroepen, te
weten de Kids Club, de Youth Club en de Women’s
Club. Deze activiteiten bieden voor deelnemers een
mogelijkheid om buiten de lessen om in een omgeving
te zijn waar zij onder begeleiding en met
gelijkgestemden kunnen werken aan hun sociale
ontwikkeling, weerbaarheid, meer kunnen leren over
onderwerpen als tienerzwangerschap en het belang
van onderwijs en financiële zelfstandigheid. Naar
onze ervaring zijn de clubs voor de deelnemers enorm
belangrijk en hebben deze sociale bijeenkomsten en
activiteiten een grote invloed op de deelnemers.

3.2 Evaluatie van de vakopleidingen
Pastry baking & catering (kosten in 2018 € 7.433)
Volgens planning is de training begin 2018 van start
gegaan. Er waren 27 deelnemers. 20 van hen heeft de
opleiding afgerond met een diploma. Deze opleiding zal
mogelijk in de toekomst worden uitgebreid met een
module voor Decorating & Event Management. Veel van
onze afgestudeerde trainees ervaren dat, als zij
ingehuurd worden voor bijvoorbeeld feesten of
recepties, van hen verwacht wordt dat zij ook de
aankleding voor hun rekening nemen. Door dit ook te
kunnen aanbieden, zullen de ondernemers een hogere
vergoeding kunnen vragen voor hun werkzaamheden.
Hairdressing (kosten in 2018 € 7.833)
De kappersopleiding is later gestart dan gepland, namelijk in juni, onder meer door een gebrek aan
financiering. De opleiding startte met 7 trainees, uiteindelijk namen er 11 vrouwen deel. 6 van ronde de
opleiding met succes af.
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Soapmaking (Kosten in 2018 € 6.744)
Er zijn in 2018 drie zeepmakers opgeleid; allen hebben een diploma behaald. Ook hebben we in 2018 de
zeep van Mineke Foundation verder ontwikkeld. Samen met onze ervaren trainers van de zeepopleiding
heeft een van de vrijwilligers zich ingezet om de kwaliteit van de zeep die Mineke Foundation te
verbeteren. Met een verbeterd recept zijn nieuwe zeepblokken geproduceerd. De zeep voldoet beter aan
de wensen van de klanten en ook ruikt de zeep aangenamer.
De business developer gaat aan de slag met het opzetten van een eigen zeepfabriek voor Mineke
Foundation. De zeepfabriek biedt werkgelegenheid en de zeep zal deel verkocht gaan worden door onze
oud-studenten. De fabriek moet op termijn ook een stabiele inkomstenstroom bieden voor Mineke
Foundation. Het is een eerste stap in de verzelfstandiging van activiteiten die door Mineke Foundation zijn
opgezet.
Computertraining (Kosten in 2018 € 6.032)
Er is veel interesse in de computertraining, niet alleen bij particuliere trainees, maar ook bij scholen.
Scholen hebben vaak wel computeronderwijs, maar geen computers. Leerlingen leren dan uit een
theorieboek hoe een computer en de verschillende basisprogramma’s werken. Als kinderen dan
doorstromen naar een vervolgopleiding, kunnen ze in feite nog niet met een computer omgaan. Om die
reden zouden scholen uit de omgeving graag gebruik willen maken van onze computers en trainingen.
Vaak moeten leerkrachten ook nog bijgeschoold worden in het omgaan met een computer. De
computertraining van MF kan zodoende een belangrijke leemte vullen. Er is inmiddels gestart met een
gratis pilot voor een nabij gelegen middelbare school. Daarnaast zijn er vragen van leerkrachten en
schooldirecteuren om ook een opleidingsaanbod specifiek voor hen te ontwikkelen. Als deze pilot goed
gaat, zullen we de training meer gaan toespitsen op schoolklassen, leraren en schooldirectie, om tegen
betaling gebruik te maken van onze computers en onze training. Het lokale team is bezig om een
curriculum te schrijven voor de scholing van leraren en schooldirectieleden. Hoewel het een heel goede
ontwikkeling is dat scholen gebruik willen maken van onze computertraining, willen we de drempel voor
particuliere trainees niet te hoog te maken. Daarom hebben we besloten de vergoeding voor particuliere
trainees iets te verlagen en bovendien betaling in termijnen mogelijk te maken.
Vorig jaar hebben we besloten dat alle jongeren in de Youth Club ook computerles krijgen, zodat zij de
beginselen al onder de knie kunnen krijgen.
Computerlab
Goed leren omgaan met ICT-middelen zien wij als een belangrijke vaardigheid voor al onze studenten.
Buiten de vakopleidingen werken we daarom aan het opzetten van een computerlab. Hiervoor hebben we
ook een donatie ontvangen van Unesco. Voor 2018 was de ambitie een businessplan te ontwikkelen. De
organisatie bleek helaas nog niet bij machte om de goede ideeën om te zetten in concrete acties, mede
door het vertrek van de teamcoördinator. Eind 2018 zijn we gestart met het werven van een aantal
nieuwe medewerkers. Na hun inwerkperiode, zullen zij medio 2019 de opstart van het computerlab weer
oppakken. Vanuit Nederland hebben we met Randstad/Yacht en Computrain de mogelijkheden verkend
naar voor het beschikbaar stellen van ICT-modules en de mogelijkheden voor e-learning. Hier liggen
kansen, maar dat vraagt wel dat Mineke Foundation investeert in het verbeteren van de
internetvoorzieningen en apparatuur. Van de Turing Trust in Schotland hebben we laptops mogen
ontvangen die intussen in Liberia aangekomen en geïnstalleerd zijn. Met het verbeteren van de
internetvoorzieningen starten we zodra we meer zicht hebben op de vereiste specificaties.
Ontwikkeling vakopleidingen
We bemerken een teruglopend aantal trainees, met name bij de zeepopleiding, wat verschillende
oorzaken kan hebben. Het lokale team onderzoekt dit, waarna we de juiste aanpak kunnen bepalen om
hiermee om te gaan. De vakopleidingen worden wel volop gepromoot bij scholen, kerken en lokale
overheidsvertegenwoordigers die aangeven geïnteresseerd te zijn. Ook worden trainees gemotiveerd
nieuwe trainees aan te dragen. Een belangrijke oorzaak zou een lokale markverzadiging kunnen zijn, maar
ook de verslechtering van de economische situatie en het terugtrekken van internationale organisaties
lijken een rol te spelen. De vraag naar vakopleidingen in andere – meer rurale – regio’s blijft groot.
Liberia is een klein land en de goede reputatie die MF de afgelopen jaren heeft opgebouwd snelt ons
vooruit. We zijn door de lokale overheid gevraagd om in rurale gebieden deze trainingen ook op te zetten.
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Ons lokale team onderzoekt bij elke vraag de haalbaarheid qua logistiek, kosten en andere voorwaarden.
Een voorwaarde zou bijvoorbeeld zijn dat de betreffende gemeenschap een minimum aantal trainees kan
garanderen, zodat ons team niet voor slechts enkele trainees een volledige opleiding organiseert. Om aan
de groeiende vraag te voldoen, is het lokale team aan het onderzoeken hoe we de vakopleidingen
“mobiel” kunnen maken. Met beperkte investeringen kunnen we dan in afgesproken periodes of op
vaststaande dagen training geven op andere locaties.
De vakopleidingen duren 3 maanden. Het team van trainers heeft begin 2018 voorgesteld om de duur te
verlengen naar 6 maanden, zodat er meer tijd is om te verdiepen en verbreden. De trainees gaan dan
beter opgeleid de arbeidsmarkt op. Het bestuur staat positief tegenover deze suggestie en heeft het team
een ‘go’ gegeven om het curriculum te gaan uitbreiden. De duur van 6 maanden zal voor alle opleidingen
vanaf 2019 worden geïmplementeerd.
De trainers pleiten er ook voor om de trainingen te laten doorlopen, zodat het makkelijker wordt om
gedurende het jaar in te stappen. Trainees die zich later aanmelden, studeren dan later af dan trainees
die eerder zijn begonnen en krijgen dus dezelfde lesstof. Eind 2018 is een projectmanager voor de
vakopleidingen geworven. Deze start begin 2019 met het doorvoeren van verbeteringen aan de
vakopleidingen.
Aanvullende training en microkrediet voor de trainees
Mercy Corps heeft in juni een ondernemerschaps- en financiële training verzorgd voor de afgestudeerde
trainees. Onderdeel van de partnership afspraak tussen Mineke Foundation en Mercy Corps is dat zij deze
training meerdere keren per jaar aanbieden, waarbij deelnemers de kans krijgen een business plan in te
dienen. Als deze door Mercy Corps wordt goedgekeurd, kan hij of zij een subsidie krijgen van maximaal
250 USD om zijn of haar onderneming op te starten. Als de onderneming goed groeit en goed wordt
gedreven, willen we het mogelijk maken om in de toekomst voor (grotere) microleningen in aanmerking te
komen. Voor trainees blijkt het opstellen van een businessplan echter een grote drempel; geen van onze
afgestudeerden heeft in 2018 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. We gaan onderzoeken hoe we hen
hierbij kunnen steunen.
Dankzij een donatie van Rotaryclub Bathmen de Schipbeek zijn we in staat een klein eigen fonds voor wat
grotere microkredieten in te richten. In december zijn vanuit dit fonds de eerste zes leningen verstrekt
aan oud-trainees met een groeiend bedrijf.
3.3 Sociale activiteiten ( Kosten in 2018 € 11.360))
De Kids Club en Youth Club lopen bijzonder goed. Er is een toenemende vraag. Bij de Kids Club staan 110
kinderen geregistreerd, gemiddeld komen er 100. Bij de Youth Club zijn dat 65 tieners, gemiddelde
opkomst 45. In het regenseizoen loopt de aanwezigheid terug, door het ontbreken van regenkleding en
overstroomde wegen. Dit is een actiepunt voor 2019. Specifiek voor de Youth Club zijn aanvullende
activiteiten in de ontwikkeling.
Onze activiteiten bestonden in 2018 uit o.a. debatwedstrijden, kunst- en cultuur, handarbeid, de spelling
competitie, sport (kickball voor meisjes en voetbal voor jongens) en vrijwilligerswerk in de gemeenschap
door het opruimen van afval. Ook hebben we, zowel op eigen initiatief als op uitnodiging, deelgenomen
aan diverse evenementen zoals 49th National Youth Day Celebration, Youth Connect Africa Summit,
International Youth Day, Day of African Child Celebration, International Volunteers’ Day.
We zijn per 15 april 2018 een samenwerkingsverband gestart met Sportvereniging Colmschate ’33 uit
Deventer, gericht op het verbeteren van kansen voor kinderen en jongeren in (de omgeving van) Dabwe
Town. In 2018 heeft S.V. Colmschate ’33 een grote zending sportkleding en -materialen geschonken. De
kinderen en tieners hebben – vol trots – hun eerste wedstrijden in de nieuwe kleding gespeeld.
Vanwege de grote animo is voor een nieuwe indeling van de clubs gekozen. In 2019 starten we met de Kids
Club, de Preteen Club (nieuw), de Youth Club en de Girls Club (nieuw). In de Girls Club zal specifieke
aandacht komen voor problemen waarmee meisjes in Liberia veelvuldig worden geconfronteerd zoals
ongewenste intimiteiten en achterstelling.
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Onze begeleiders Jonathan, Augustine and David zijn in juli getraind door Mercy Corps (volgens het train
de trainer-principe) om jongeren in de Youth Club beter te kunnen voorbereiden op (het vinden van) een
baan en de soft skills die daarbij nodig zijn.

Women’s Club ( Kosten in 2018 € 2.732)
De Women's Club is stabiel met 40 inschrijvingen. We verleggen de focus van de Women’s Club steeds
meer naar business ontwikkeling/groei om de economische zelfstandigheid van de vrouwen te
ondersteunen. Ons lokale team heeft voorbereidingen getroffen voor businesstraining & microleningen,
door o.a. structurele samenwerkingsafspraken te maken met andere NGO’s zoals Mercy Corps en SHIFSD
(Self Help Initiative For Sustainable Development).
SHISFD heeft aan de Women’s Club een driedaagse training gegeven om een professionele Savings & Loans
Scheme op te zetten. Met als doel om als groep meer te sparen en meer leningen aan deelnemers te
kunnen verstrekken uit het gespaarde budget. Op dit moment wordt maandelijks ca. 40.000 Liberiaanse
dollars (ca. 250 USD) gespaard en direct uitgeleend. Dit bedrag is veel te laag om te kunnen voorzien in de
vraag om een lening. Er is om die reden een driedeling ingevoerd waarbij we onderscheid maken tussen:
startende onderneemsters, onderneemsters die een stabiele omzet draaien en aan hun eerste of tweede
groeistap toe zijn, en onderneemsters met een sterk groeiend bedrijf. De eerste groep kan kleine leningen
uit de Savings & Loans krijgen. Voor de tweede groep hebben we dankzij een gift van de Rotaryclub
Bathmen de Schipbeek een klein microleningenfonds op kunnen zetten wat nu leningen tot ca. 500 USD
verstrekt. Dit fonds willen wij in 2019 uitbreiden om aan de vraag te kunnen voldoen. Voor de derde groep
hebben we eerste verkennende gesprekken gevoerd met twee microleningenbanken in Liberia die leningen
vanaf 2 500 USD verstrekken.
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De insteek van deze aanpak is om een ‘doorlopende lijn’ op te zetten om onze vrouwen te laten
doorstromen van de informele naar de formele economie.

3.4 Duurzaamheid
Een belangrijk focuspunt is het bestendigen van de activiteiten in Liberia. De plannen die we hiervoor
hadden, worden goed in de praktijk gebracht en nieuwe mogelijkheden dienen zich bovendien aan.
In de eerste helft van 2018 hebben we veel aandacht besteed aan lokale capaciteitsopbouw, dus het
sterker neerzetten van ons lokale team. We doen dit door te overleggen met andere ngo’s en van hen te
leren. Ons lokale team heeft verschillende trainingen gevolgd. We zien dat dit vruchten afwerkt en zullen
dit dus blijven doen.
Daarnaast zijn onze goede relaties met de overheid en gelijkwaardige ngo’s een belangrijke bron van
potentiële aanvullende inkomsten. We zoeken naar mogelijkheden om trainingen in opdracht van derde
partijen op te zetten en dit op effectieve wijze te kunnen doen, onder meer door het aanbieden van
mobiele trainingen, die de investeringskosten enorm drukken, maar toch de mogelijkheid geven om rurale
gemeenschappen te bereiken.
Ons team is er in toenemende mate toe in staat om op eigen initiatief het trainingsaanbod aan te passen
aan de marktvraag. Hierdoor kunnen we vrouwen en jongeren de mogelijkheid blijven bieden economisch
relevante skills te leren en door middel van ondernemerstrainingen en toegang tot microkredieten door te
stromen naar een baan of ondernemerschap.
We hebben besloten het team in 2019 te gaan versterken met een nieuwe teamleider , een projectleider
voor de vakopleidingen en een business developer. Medio 2019 verwachten we de eerste resultaten te zien
van deze uitbreiding van het team.
De business developer gaat aan de slag met het opzetten van een eigen zeepfabriek voor Mineke
Foundation. De zeepfabriek biedt werkgelegenheid en de zeep zal deels verkocht gaan worden door onze
oud-studenten. De fabriek moet op termijn ook een stabiele inkomstenstroom bieden voor Mineke
Foundation. Het is een eerste stap in de verzelfstandiging van activiteiten die door Mineke Foundation zijn
opgezet.
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Het werk van Mineke Foundation wordt mogelijk gemaakt door onder andere:
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