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1. Woord van de voorzitter  

 

Een nieuw begin 
 

Het jaar 2021 voelde voor mij een beetje als een nieuw begin voor Mineke Foundation. Voortbouwend op 

het mooie werk dat de voorafgaande jaren is verricht.  

 

2020 was een zwaar jaar. Voor velen. 2021 ging wat beter, mede omdat de lockdowns minder streng 

waren. Maar een dergelijke crisis als de Covidpandemie raakt ontwikkelingslanden, en in het bijzonder 

Liberia, over het algemeen vele malen harder dan het ons in Nederland raakt.  

 

• De toch al zo wankele economie werd hard geraakt. De overheid heeft geen geld om 

steunpakketten op te tuigen dus bedrijven die tijdens de zes maanden durende lockdown in 2020 

dicht moesten, waren volledig op zichzelf aangewezen.  

• Er is geen sociaal vangnet, dus iedereen die door (inter)nationale organisaties en bedrijven op 

staande voet ontslagen werd, moest zichzelf maar zien te redden.  

• En omdat de meeste mensen geen internet hebben, betekende ‘thuisonderwijs’ zes maanden niet 

naar school. 

In 2020 moesten wij noodgedwongen al onze activiteiten stilleggen. Het was een jaar om ons te bezinnen 

op het voortbestaan en de doorontwikkeling van Mineke Foundation. We hebben nieuwe business cases 

ontwikkeld en het is ons gelukt om nieuwe sponsoren aan ons te binden.  

 

Hierdoor konden wij in 2021 – ondanks een tweede lockdown die opnieuw zes maanden duurde maar 

gelukkig met minder heftige restricties – beginnen met de renovatie van de Damiefa School en twee 

sociale ondernemingen opstarten. En dit najaar konden wij – na ruim tien jaar! - de eerste nieuwe 

leerlingen op de Damiefa School verwelkomen. 

 

Een nieuw begin dat niet mogelijk was geweest zonder de inzet en steun van ons team in Liberia, onze 

vrijwilligers en onze vele sponsoren en donateurs. Op deze plek wil ik iedereen danken die een bijdrage 

heeft geleverd aan Mineke Foundation. Dankzij jullie kan Mineke Foundation doorgaan met bouwen aan 

een betere toekomst voor Liberia. 

 

2022 zijn we met hoge verwachtingen begonnen. Er zijn echter ook donkere wolken. De oorlog in 

Oekraïne raakt Liberia niet direct, maar ook in Liberia stijgen de kosten van levensonderhoud en 

materialen hard. Dit heeft gevolgen voor onze sociale ondernemingen.  

 

Door Covid werden we ook in 2020 en 2021 al geconfronteerd met schaarste en stijgende prijzen. Het 

wordt daardoor steeds moeilijker onze operationele kosten te dekken.  

 

We werken daarom aan herziene businesscases voor onze sociale ondernemingen maar weten nu al dat 

het langer gaat duren voordat we deze kosten kunnen dekken vanuit de inkomsten van de Social 

Enterprises.  

 

Tot die tijd zijn en blijven we afhankelijk van giften. We zijn daarom bijzonder dankbaar voor iedere 

bijdrage die we krijgen! 

 

Tonia Dabwe 
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2. Mineke Foundation 

 

Mineke Foundation is een Liberiaanse stichting. Mineke Foundation wordt ondersteund door internationale 

vrijwilligers. De vrijwilligers ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten, het werven van fondsen en 

bij het implementeren en uitvoeren van de projecten. Daarbij steeds uitgaande van het draagvlak en de 

capaciteit in Liberia. De internationale activiteiten worden vanuit Nederland gecoördineerd door de ANBI 

Stichting Mineke Foundation. 

 
Het team in Liberia 
 
Na een moeizame periode door Corona is het team in 2021 weer van start gegaan. Het team heeft in 2020 

grote offers gebracht – onder andere door op eigen verzoek de helft van hun salaris in te leveren - en we 

hebben ook afscheid moeten nemen van bijna de helft van het team.  

 

Toch is een groot deel van het team op vrijwillige basis actief gebleven voor Mineke Foundation. Dit 

vanuit hun geloof in de filosofie en de aanpak van Mineke Foundation. Daardoor konden we in 2021 

doorbouwen met de mensen die wij al kenden en die thuis waren in de manier waarop wij projecten 

willen aanpakken. Om aan de slag te kunnen met onze nieuwe projecten, hebben we het team uitgebreid. 

Voor de Damiefa School en voor de Social Enterprises  hebben we nieuwe mensen in dienst genomen. 

 

Vrijwilligers 
 
Het team in Liberia bestaat 

naast vaste krachten uit een 

aantal vrijwilligers. Dit zijn 

mannen en vrouwen uit de 

directe omgeving van ons 

kantoor, die geloven in de 

aanpak van Mineke Foundation 

en zich daar graag aan willen 

verbinden. 

 

Het team van internationale 

vrijwilligers is gegroeid. We 

hebben vrijwilligers gekoppeld 

aan de projecten. Daardoor 

hebben zij direct contact met 

de teamleden in Liberia. Hun 

taak is het team in Liberia te ondersteunen in raad en daad. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van 

het Art Education (kunstzinnige vorming) programma op de Damiefa school. Het team in Liberia wordt 

hierin ondersteund door twee Nederlandse docenten, waaronder een oud-docent kunstzinnige vorming. 

Samen werken zij dit onderdeel van het curriculum uit. 

 

Bestuur Stichting Mineke Foundation 
 
Het bestuur van Stichting Mineke Foundation heeft een aantal wijzigingen door gemaakt. Cees Timmer en 

Rien Kooijman zijn teruggetreden. De vervanger van Rien Kooijman is gestart in januari 2022. Het bestuur 

wordt op dit moment gevormd door Tonia Dabwe, Jan Achtereekte en Michiel Kreugel. Er zijn twee 

vacatures, voor de portefeuilles communicatie en fondsenwerving. 

 

Bestuur Mineke Foundation Liberia 
 

Het bestuur van Mineke Foundation Liberia is ongewijzigd en bestaat uit Tonia Dabwe, Mary Leesolee en 

Stanley Slagmolen.  
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3. Damiefa School 

 

Eind 2020 lukte het ons een financier te vinden voor het herbouwen en heropenen van de Damiefa School. 

Dankzij Stichting Pharus konden wij in maart 2021 starten met de herbouw van de school.  

 

De Damiefa School vormde de kern van het werk van Mineke Muilerman en Dabwe Wiah, de ouders van 

onze voorzitter Tonia Dabwe. Voor de oorlog was de school de spil in Dabwe Town. 

 

Verbouwing 
 
Tijdens de oorlog raakte de school zwaar beschadigd. Er kon geen les worden gegeven. Door gebrek aan 

fondsen kon de school niet worden gerenoveerd en raakte deze steeds verder in verval. Het was altijd 

onze ambitie de school weer te heropenen. We herbouwen de school in fasen, waarbij we elk jaar een 

één of meerdere fasen aanpakken. In 2023 hopen we de gehele school gerenoveerd te hebben. 

 

In 2021 hebben we zes lokalen en het kantoor van de school gerenoveerd en een hek om het schoolterrein 

geplaatst. Daarnaast hebben we een watertoren gebouwd waardoor de nieuwgebouwde toiletten met 

stromend water gespoeld kunnen worden. Ook hebben we een ruimte gebouwd voor het noodaggregaat en 

een ruimte waar de nachtwakers ’s nachts kunnen schuilen. 
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Opening van de school 
 
In november 2021 mochten scholen in Liberia eindelijk weer open na de Covid lockdown van 2021. Ook de 

Damiefa School was zo ver dat we de eerste leerlingen konden verwelkomen. We zijn begonnen met 21 

leerlingen verdeeld over 4 klassen. 

 

Het eerste schooljaar 2021/2022 zal een verkort schooljaar zijn vanwege de late opening. Naar 

verwachting zal het ministerie van Onderwijs het schooljaar in juni laten eindigen zodat het volgende 

schooljaar weer in september van start kan gaan. Wij zien het eerste schooljaar daarom als een pilotjaar 

waarin ons team en onze nieuwe medewerkers kunnen wennen en ervaring op kunnen doen. 

 

We beginnen met de laagste klassen. Van daaruit bouwen we de school weer op. Ieder jaar voegen we 

een paar klassen toe. De komende jaren hopen we langzaamaan uit te breiden tot de school weer op het 

maximum van ca. 300 leerlingen zit. 

 

In Liberia weegt het uiterlijk heel zwaar. Ook het aanzien van gebouwen. Zolang de renovatie van de 

school nog niet afgerond is, zullen minder ouders kiezen hun kinderen naar de school te sturen. Ongeacht 

hoe goed het onderwijs is. Wij houden er daarom rekening mee dat de school de eerste twee tot drie jaar 

een langzame groei in leerlingaantallen zal kennen. Dit ondanks dat ons team in Liberia (veel) 

optimistischer is over de groei. 

 

Net als voor de oorlog, zal de Damiefa School ook nu weer schoolgelden vragen aan de ouders. Dit is nodig 

omdat de school anders nooit levensvatbaar zal zijn. Maar net als destijds, houden we de schoolgelden zo 

laag mogelijk om zo veel mogelijk kinderen de kans te geven om naar de school te kunnen. 

 

We overwegen daarnaast een beurzenfonds op te zetten waar donateurs rechtstreeks aan kunnen 

doneren. Uit dit fonds kunnen dan kinderen uit de allerarmste gezinnen gesponsord worden zodat zij zo 

goed als gratis naar school kunnen. 
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Het team 
 
We startten met een nieuw team, 4 leraren en een adjunct-directeur. In oktober 2021 hebben we de 

leraren getraind in het curriculum, de lesmethoden en vooral ook in de filosofie van de Damiefa School en 

Mineke Foundation. 

 

Mineke Foundation is in 2021 ook een langdurige samenwerking aangegaan met Liberia Reads!. Liberia 

Reads! is een hoog aangeschreven Amerikaans-Liberiaanse stichting die sterk inzet op het verbeteren van 

begrijpend lezen op aangesloten scholen. Er is een speciaal pedagogisch lesprogramma voor leerkrachten 

en er is speciaal voor Liberia ontwikkeld lesmateriaal.  

 

In augustus hebben onze leerkrachten de training van Liberia Reads! gevolgd. Ook hebben we het 

lesmateriaal voor de verschillende klassen van Liberia Reads! ontvangen wat in de lessen gebruikt gaat 

worden. Gedurende het jaar worden de vorderingen van leerkrachten gemonitord en ontvangen zij 

coaching van getrainde Liberiaanse specialisten.  

 

Daarnaast zal de Damiefa School regelmatig geëvalueerd worden, onder andere door de Amerikaanse 

oprichter en directeur van de stichting. De trainingen van Liberia Reads! worden elk jaar herhaald. 
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Ons Curriculum 
 
De Damiefa School is al vanaf de oprichting een privéschool en krijgt geen (financiële) steun van de 

Liberiaanse overheid.  

 

Dit betekent dat wij de ruimte hebben een eigen aanvullend curriculum te ontwikkelen en extra vakken 

toe te voegen. Zoals bijvoorbeeld de samenwerking met Liberia Reads! Voordeel hiervan is dat de school 

zelfstandig kan sturen op de kwaliteit van het onderwijs en een betere kwaliteit kan bieden dan openbare 

scholen.  

 

Zo krijgen onze leerlingen bijvoorbeeld ook les in Kunstzinnige vorming (Art Education) en zijn we 

voornemens op termijn een sportprogramma (Sport & Nutrition) toe te voegen.  

 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een goede algemene vorming krijgen. Daarvoor zullen we op 

termijn ook de mogelijkheid onderzoeken van uitwisseling met (Nederlandse) PABO-studenten.  
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Social Clubs 
 
De activiteiten voor de Social Clubs zijn in 2020 stopgezet vanwege Corona. Ook de onzekerheid over 

Corona en de tweede lockdown hebben we ze ook in 2021 niet kunnen oppakken.  

 

We zijn de Clubs echter niet vergeten. Er is nog steeds veel vraag naar. Dat merken we uit de reacties van 

ouders en kinderen uit onze omgeving.  

 

Het is echter niet haalbaar om de Clubs als zelfstandig gefinancierde activiteit voort te zetten omdat we 

daar niet blijvend gelden voor kunnen werven.  

 

In 2021 hebben we een aantal maanden geëxperimenteerd met het draaien van de Clubs als zelfstandige 

activiteit naast de school. En als een stukje publiciteit voor de school. Op basis hiervan hebben we 

besloten dat we de Clubs in kleinschalige vorm in 2022 weer op zullen starten, maar nu als naschoolse 

activiteit die met name gericht is op leerlingen aan de Damiefa School.  

 

De Clubs zullen met de school ‘meegroeien’ en toegankelijk blijven voor kinderen die niet naar de 

Damiefa School gaan. 
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4. Social Enterprises  

 

Na de voorbereiding in 2020, zijn we in 2021 gestart met de sociale ondernemingen. In de sociale 

ondernemingen bouwen we voort op onze vakopleidingen. 

 

Onze vakopleidingen richten zich met name op mensen uit de laagste inkomensgroepen, met name 

vrouwen en jongeren. Zij betalen een eigen bijdrage die ongeveer neerkomt op 10% van de 

daadwerkelijke opleidingskosten.  

 

Dit bedrag – plus een aanvullende bijdrage van Mineke Foundation – wordt gebruikt om o.a. ingrediënten, 

materialen en gereedschappen te kopen, zoals bloem, boter, eieren, bakschalen, stof, scharen en ritsen. 

Mineke Foundation betaalt daarnaast de overige kosten van de opleidingen, zoals de trainer, de ruimte, 

stroom/aggregaat, coördinatie van en financiële controle op het project en de investeringen zoals ovens 

en naaimachines. 

 

Deze mensen die wij aantrekken met onze vakopleidingen zullen nooit in staat zijn de volledige kosten 

van een opleiding te betalen. Dat betekent dat de vakopleidingen tot in lengte van jaren afhankelijk 

blijven van fondsenwerving. Wij vinden dat een onwenselijke situatie. Ook omdat de meeste fondsen niet 

bereid zijn hetzelfde project tot in het oneindige te financieren. 

 

Ons doel is dat we onze vakopleidingen op de middellange termijn financieel zelfstandig worden. Daarom 

kozen wij voor het opzetten van sociale ondernemingen. Een sociale onderneming is een commercieel 

bedrijf wat de winsten gebruikt om sociale projecten te financieren. In ons geval: de vakopleidingen. 

 

In de sociale ondernemingen combineren we daarom productie en verkoop, met de vakopleidingen. Als 

onderdeel van de opleiding produceren onze cursisten producten, deze verkopen ze vervolgens op de 

lokale markt. Daarnaast produceren de sociale ondernemingen eigen producten voor de verkoop. 

 

De inkomsten gebruiken we om de kosten van de sociale onderneming en de vakopleidingen te 

financieren. Volgens de businessplannen die ons team in Liberia heeft opgesteld, zou het binnen vijf tot 

zeven jaar moeten lukken om kostendekkend te worden.  

 

We blijven daarbij wel vasthouden aan het vragen van een eigen bijdrage van onze cursisten, omdat wij 

geloven dat commitment van beide kanten moet komen.  

 

Met de bijdragen van Stichting Familiefonds Wierda Baas, Stichting Zwanenburg Ontwikkelingsfond, 

Stichting Salamons Hulpfonds en Dirk Bos Fonds is het ons gelukt de benodigde investeringen te doen. 

 

Het runnen van een sociale onderneming vraagt een verandering in houding en gedrag bij het team. 

Vanuit een situatie waarin tekorten ‘wel weer zullen worden gedekt’, moet worden omgeschakeld naar 

het besef dat iedere dollar die wordt uitgegeven, ook weer moet worden verdiend. Het liefst met winst.  

 

Dit vraagt veel van het team, maar er worden goede vorderingen gemaakt. 
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Kleding maken 
 
Eén van de vakopleidingen is het maken van kleding. Deze opleiding is in 2021 nieuw gestart. Trainees 

leren kleding maken en vermaken en kunnen met deze kennis na de opleiding zelf een bedrijfje vanuit 

huis opstarten. We zijn gestart met 10 trainees. 

 

De sociale onderneming die hieraan gekoppeld is, is ons naaiatelier. De sociale onderneming wil kleding 

maken voor o.a. kerken en scholen. Ook de uniformen voor de Damiefa School dus.  

 

Een deel van onze afgestudeerde trainees zal – hopen wij - aan het werk kunnen bij de sociale 

onderneming.  
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Brood & banket 

 

Onze brood & banketopleiding was altijd zeer populair en de productverkoop door trainees ging goed. Tot 

onze grote verassing zijn er in 2021 geen trainees gestart. Wij denken dat dit komt omdat, net als een 

aantal jaar terug, twee kerken gratis opleidingen bakken aanbieden. Destijds bleken deze echter van 

mindere kwaliteit te zijn, waardoor trainees bij ons terugkwamen. Dit wachten we nog even af. 

 

Omdat onze brood & banketopleiding zo goed liep, zag ons team mooie kansen voor een bakkerij. Onze 

bakkerij is van start en de eerste verkopen zijn een feit. Er zit een licht stijgende lijn in, maar we blijven 

nog ver achter bij de prognoses.  

 

Ondernemen is echter heel wat anders dan een vakopleiding runnen en blijkt in de praktijk behoorlijk 

lastig. Wij hebben daarom een doorgewinterde ondernemer gevraagd ons team te begeleiden om dit te 

verbeteren en kijken o.a. naar nieuwe afzetmarkten, zoals kleine winkeliers in een groter gebied. 

 

 

Zeep maken 
 
Onze training zeep maken is – samen met de brood & banketopleiding - de bakermat van onze 

vakopleidingen. Zeep is een belangrijk product en kwalitatief goede, lokaal gemaakte zeep is moeilijk 

verkrijgbaar. Daar liggen zeker kansen voor een sociale onderneming.  

 

Het uitwerken van een goed businessplan en een goede begroting vraagt echter veel tijd. Tijd die het 

team, gezien de hoeveelheid werk van de andere projecten, nu niet heeft.  

 

Wij geven hen de tijd om de andere projecten goed op te zetten en maken daarom voorlopig een pas op 

de plaats voor wat betreft zeep. 
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5. Resource Center 

 

Het Resource Center moet op termijn een soort wijk-/jeugdcentrum worden, enigszins zoals we die in 

Nederland ook kennen.  

 

In Liberia is er weinig afleiding voor kinderen en jongeren. Er zijn geen speelplaatsen, geen bibliotheken, 

geen internetcafés en geen activiteiten die voor hen georganiseerd worden. Kinderen en jongeren moeten 

zichzelf vermaken – balspellen zijn een geliefde activiteit – of hangen een beetje rond. 

 

Dit heeft echter een aantal nadelen. Voor jongeren trekken gokhalletjes en kleine criminaliteit. Voor 

meiden zijn tienerzwangerschappen en prostitutie een groot probleem. Daarnaast oefenen drugs en 

alcohol een grote aantrekkingskracht uit op jongeren. 

 

Maar ook zonder deze risico’s is de afwezigheid van deze faciliteiten een probleem.  

 

Veel kinderen en jongeren hebben niet alle schoolboeken thuis en de meesten hebben geen leesboeken 

voor plezier. Middelbare scholen en de universiteit eisen steeds vaker dat jongeren getypte rapporten 

inleveren, maar de meesten hebben thuis geen laptop. Of wel een oude laptop, maar geen stroom of 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Resource Center springt in dit gat en bouwt voort op onze Mini Library en het Computer Lab. Het 

bouwt daarnaast voort op de sportactiviteiten die wij met onze Social Clubs organiseerden 

.Het Resource Center biedt faciliteiten en trainingen voor iedereen die daar gebruik van wil maken, met 

name kinderen en jongeren.  

 

Alle activiteiten vinden plaats op het kantoor van Mineke Foundation dat daarmee een soort van 

wijkcentrum is geworden.  
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Dankzij donaties van Triodos Foundation en Gemeente Deventer zijn wij in staat het Resource Center 

vorm te geven. Ook maken we dankbaar gebruik van de sportspullen die enkele jaren geleden door SV 

Colmschate ’33 gedoneerd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Resource Center is in augustus gestart met de voorbereidingen en in november (na de lockdown) 

beperkt van start gegaan.  

Voorbeelden van activiteiten die we gaan organiseren zijn: 

• Een kleinschalige bibliotheek 

• Het verzorgen van examenvoorbereiding voor nationale schoolexamens 

• Een boekenclub/leesclub voor marktvrouwen (vaak ongeletterd) en kinderen 

• Een mobiele leesclub 

• De verhuur van sportkleding 

• Een copyshop/computercafé 

Gebruikers van de faciliteiten betalen een bijdrage. Wij hopen dit door te ontwikkelen zodat het 

Resource Center op termijn kostendekkend wordt. Zover is het echter nog lang niet. 
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6. Women’s Club 

 
In 2021 zijn er geen bijeenkomsten of workshops van de Women’s Club geweest. Dit was vooral te wijten 

aan de Coronarestricties. De vrouwen komen nog steeds elke maand naar Mineke Foundation, maar dit is 

vooral in het kader van de microleningen, het spaarprogramma en de ‘Give and Take Susu’. 

 

Microleningen 
 
Het eerste pilotprogramma voor de microleningen is in 2020 afgerond. Dat programma konden we starten 

dankzij een gift van Rotaryclub Bathmen-de Schipbeek. 

 

Het programma was succesvol. Destijds konden zes vrouwen, allen oud-trainees van Mineke Foundation, 

een microlening van maximaal 250 USD ontvangen.  

 

Met de terugbetaalde leningen en rente, zijn we gestart met een nieuw microleningenfonds. Hierbij 

betrekken we ook de lessen die we uit de vorige ronde geleerd hebben.  

 

Het nieuwe fonds komt opnieuw in nauwe samenwerking met de vrouwen tot stand. Hierdoor zijn we er 

zeker van dat het goed aansluit op hun wensen zonder dat Mineke Foundation te grote financiële risico’s 

loopt.  

 

Aangezien MF intussen ruim 400 afgestudeerde trainees heeft, willen we dit fonds graag uitbreiden. One 

focus ligt nu echter op de ontwikkeling van de sociale ondernemingen. De verdere uitbreiding van het 

fonds stellen we daarom uit tot 2022. 

 

Spaarprogramma (Savings & Loans) 
 

Het Savings & Loans programma is een deelactiviteit van onze Women’s Club. Het is in 2015 opgericht 

door de deelnemers aan de Women’s Club. 

 

Elke maand legt een groep vrouwen een door henzelf bepaald bedrag in. Uit dit bedrag geven ze elkaar 

microleningen. Zij bepalen zelf tegen welke rente en voorwaarden dit gebeurt.  

 

Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangen de deelnemers het door hen ingelegde bedrag (= spaargeld) 

terug, samen met hun aandeel in de ontvangen rente. 

 

Ook dit project willen we graag uitbreiden, door meer vrouwen hier aan deel te laten nemen. De plannen 

hiervoor krijgen in 2022 vorm, in nauwe afstemming met de vrouwen. 

 

Give and take Susu 
 
De Given and Take Susu is een sort social vangnet wat de Women’s Club deelnemers zelf opgericht 

hebben.  

 

Elke maand leggen deelnemers vast bedrag in. En elke maand geven de deelnemers aan of zij geld nodig 

hebben. Bijvoorbeeld voor het betalen van een doktersrekening, een begrafenis of voor de aanschaf van 

huisraad. 

 

Deelnemers bepalen onderling wie van hen het geld het hardst nodig heeft. Eén of twee vrouwen krijgen 

dan al het ingelegde geld uitgekeerd. Dit geld is een gift en hoeft dus niet terugbetaald te worden.  

 

Dit project draait nu al enkele jaren en voorziet in een duidelijke behoefte. Ook hier zien wij graag groei. 

Samen met de vrouwen gaan wij hier in 2022 mee aan de slag. 
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7. Onze contactgegevens 

 
Mineke Foundation (Liberia) 
 
Behind Hope Garage, Opposite Dry Rice Market 

Dabwe Town, Gardnersville, Liberia 

Accreditation: MFDP/NGO/AC# 1576 

info@minekefoundation.org 

 

Stichting Mineke Foundation (Nederland) 
 
p/a Jagerserf 19 

3851 SM Ermelo 

Nederland 

RSIN nr: 820357686 

Kvk: 08188102 

ING: NL60 INGB 0004 8161 54 

info@minekefoundation.org 
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