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Levensdroom is levenswerk 

Liberiaans-Nederlandse genomineerd als 
International African Woman of the Year 
  

   

Tonia Dabwe (38) uit Deventer, oprichter 

van Mineke Foundation 
(www.minekefoundation.org), is genomineerd als 

International African Woman of the Year, een 

jaarlijkse verkiezing ingesteld door de Britse 

organisatie Women4Africa. De finalisten 

vertegenwoordigen meer dan 15 Afrikaanse landen, 

waaronder  Ethiopië, Malawi, Swaziland, Senegal, 

Zuid-Afrika, Kameroen, Nigeria, Ghana, Oeganda en 

Zimbabwe. Tonia is de enige kandidaat afkomstig uit 

Liberia. Komende zaterdag, 18 mei, wordt in Londen 

de winnaar bekendgemaakt van deze prestigieuze 

onderscheiding. 
  
Tonia Dabwe is genomineerd voor de titel vanwege 

haar bijzondere verdiensten om via Mineke Foundation 

een positieve impuls te geven aan de ontwikkeling en 

zelfredzaamheid van de lokale bevolking in Dabwe 

Town, Liberia. Deze eens bloeiende 

dorpsgemeenschap met een school en vruchtbare 

landbouwprojecten, opgezet in de jaren ’60 door haar Liberiaanse vader en 

Nederlandse moeder, raakte door de langdurige Liberiaanse burgeroorlog tot in de ziel 

beschadigd en in verval. 
  
Sinds 2009 zet Tonia zich vanuit Nederland in om de levensdroom van haar ouders voort 

te zetten. Dat heeft intussen onder andere geresulteerd in vakopleidingen die inwoners 

van Dabwe Town op weg helpen naar een economisch zelfstandig bestaan. De cursussen 

voor (banket)bakker en zeepmaker worden vooral door jongeren gevolgd, die na 

afronding van de opleiding in staat zijn een eigen bedrijfje te starten.  
  
De situatie in Liberia is na de burgeroorlog weliswaar verbeterd, maar het tempo waarin 

maatschappelijke en economische ontwikkelingen plaatsvinden wordt ernstig beïnvloed 

door gebrek aan kader en infrastructuur. Mineke Foundation komt met praktische 

oplossingen en werkt ter plekke als kleinschalige NGO met twee professionele, lokale 

projectmanagers. Zij stimuleren en begeleiden inwoners van Dabwe Town om zelf 

initiatieven te nemen die hun toekomst verbetert. 
  
Mineke Foundation verwelkomt graag ondersteuning en gebruikt donaties voor concrete 

projecten. Kijk voor meer informatie op: www.minekefoundation.org. 

 

 

--- 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Nieuwsgierig geworden wie Tonia Dabwe 

is? Bijgaand treft u haar profiel aan. Tonia is een bevlogen spreker en kan op heldere 

wijze haar visie en missie vertellen. Contact voor een nadere kennismaking: 
marieke@mkpr.nl; telefoon: 06 53 37 17 89. 
 

http://t.ymlp201.net/meacawqyeagajjatawuh/click.php
http://t.ymlp201.net/meacawqyeagajjatawuh/click.php
mailto:marieke@mkpr.nl

