De roots van Mineke Foundation
Begin maart was ik (Marieke) mee op een bijzondere werkreis* voor de Mineke
Foundation naar Liberia. Daar zit een familieverhaal achter, wat het waard is te
vertellen. Het verslag van de reis is daarnaast een pleidooi om de initiatiefnemer van de
stichting - mijn nichtje Tonia, te ondersteunen bij haar activiteiten. Laat je even
meenemen naar Dabwe Town. En misschien wil je dan aan het eind een steentje
bijdragen...
Dabwe Wiah en dochter Tonia (die sinds 1993 in Nederland woont/werkt).

Het verblijf in Monrovia en de dagelijkse bezoeken aan Dabwe Town waren een indrukwekkende
ervaring. Ik dacht uit de familieverhalen, nieuwsbrieven van de stichting, de website
www.minekefoundation.org en persoonlijke gesprekken met mijn nichtje Tonia, wel een beeld te
hebben van de situatie. Maar door het te zien én te ervaren, viel het muntje.
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We raakten aan de roots van Mineke Foundation. Nu begrijp ik ten volle wat mijn Liberiaanse
oom Dabwe Wiah en Nederlandse tante Mineke ooit hebben gerealiseerd. En snap ik de
gedrevenheid van mijn bewonderenswaardige nicht om hun levenswerk - het stichten en
ontwikkelen van een leefgemeenschap en school - voort te zetten.
Want de Mineke Foundation kan écht het verschil maken in de ontwikkeling van Dabwe Town. Met
activiteiten die helemaal in lijn zijn met wat Tonia's ouders vanaf 1968 in gang hebben gezet. En
waar door de burgeroorlog abrupt een einde aan is gekomen. De oorlog waar ook mijn tante
Mineke in oktober 1992 slachtoffer van is geworden.
De gedrevenheid zit ook in Dabwe Wiah. Mijn 82-jarige oom is getekend door verdriet om zijn
Mineke, maar tegelijkertijd vitaal en zeer gemotiveerd om de Damiefaschool haar reputatie als de
nummer 3 beste school van Liberia terug te geven. Het begin is er, met de herbouw van de
voormalige aula tot 'Auditorium.Mineke'. Mineke Foundation heeft de benodigde middelen hiervoor
kunnen genereren, dankzij donaties en subsidies.

Voor de volgende fasen: renovatie van het dak, de klaslokalen en het kantoortje, is
financiering van de benodigde 26.500 euro nog niet rond. Er lopen subsidieaanvragen, maar
particuliere bijdragen zijn ook zeer gewenst. Daarnaast zijn zonnepanelen op het dak van de
aula een grote wens als duurzame verlichting, om niet afhankelijk te zijn van - dure stroomvoorzieningen. De extra kosten hiervoor zijn ca. 7.500 euro.
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We maakten tijdens ons verblijf ook kennis met de
'community'; de inwoners van Dabwe Town. Ooit zo'n 400
bewoners, sinds de oorlog bijna 3.000. We luisterden
naar 'wijze oude mannen', hard werkende vrouwen en
verantwoordelijke, actieve jonge mensen. Zij bedenken
zelf projecten waar ze mee verder komen. Het lokale
team van Mineke Foundation helpt daarbij en stimuleert
ze een concreet uitvoeringsplan en begroting te maken.
Op deze manier wordt stap 1 door henzelf gezet en
kan Mineke Foundation in Nederland op realistische
basis stap 2 zetten door de benodigde middelen ter
beschikking te stellen. Zie voor meer informatie Onze projecten op de website.

Er staan nu bijvoorbeeld cursussen 'soap making' en 'pastry baking' op stapel, waardoor
vrouwen (en mannen natuurlijk) een zelfstandige 'business' kunnen opzetten. Een groep jongeren
is verenigd in de Just Say No club. Met hun positieve instelling en concrete activiteiten tégen
verkeerde gewoonten, zoals drugs en criminaliteit, zijn zij voorbeeld en rolmodel voor anderen in
de gemeenschap. Voor de 'lerende' toneelstukken die zij opvoeren is bijvoorbeeld een digitale
camera nodig met video-mogelijkheid (iemand nog een afgedankt/werkend exemplaar
beschikbaar?) en audio-apparatuur (een bruikbare PA op zolder liggen?). Onderlinge
communicatie is hun levensader. Een mobieltje is daarbij onontbeerlijk (iemand?). Voor wie niet
in natura kan bijdragen, maar misschien toch iets wil doen: het benodigde budget voor deze
activiteiten is circa 4.000 euro.
Ik voel mij persoonlijk trots dat in mijn familiekring iemand zo haar nek uitsteekt voor een
wezenlijk doel. Ik ben ervan overtuigd dat een (financiële) bijdrage goed besteed wordt. Voor één
keer gebruik ik e-mailadressen van vrienden en kennissen om Tonia's activiteiten onder de
aandacht te brengen. En mocht je mee willen doen... doneren via de website is echt een fluitje van
een cent. Alle beetjes helpen en zo helpen we deze kids op weg naar een betere toekomst...

*Aan de reis van 29.02 - 08.03 werd deelgenomen door Tonia Dabwe (voorzitter) en Elly Overeem (secretaris)
van Mineke Foundation en Marieke Klosters, begunstiger van de stichting. Voor de goede orde: reis- en
verblijfkosten waren voor eigen rekening. Zie ook het reisblog op de website.

3

4

