Tonia Dabwe (1975)
De dochter van een Nederlandse moeder en Liberiaanse vader werd vlakbij de Liberiaanse hoofdstad
Monrovia geboren. Dabwe Town, de kleine gemeenschap waar ze haar jeugd doorbracht, was de
plek waar haar ouders zich in 1968 gevestigd hadden met één missie: een einde maken aan Liberia’s
afhankelijkheid van voedselimporten.
Die missie leidde tot het ontstaan van de Dabwe & Mineke Experimental Farm (Damiefa), gevolgd
door de Damiefa School. Tonia volgde daar haar basisonderwijs en ging vervolgens in Monrovia naar
de middelbare school. Ze weet het nog goed: brede straten met bomen, bloemen en winkels. Een
groot verschil met hoe Liberia’s hoofdstad er vandaag uitziet.
De Liberiaanse burgeroorlog die op Kerstavond 1989 begon, had diepe impact op haar leven. In 1992,
gedurende de zogeheten “Octopus” aanval van Charles Taylor, werd haar familie overvallen en
gedwongen te vertrekken. Ze werden gescheiden van elkaar. Tonia en haar vader kwamen na vele
omzwervingen elkaar bij familie in Ivoorkust weer tegen. Vader was op de vlucht gemarteld. Tot op
de dag van vandaag is niet duidelijk wat er met haar verdwenen moeder gebeurd is. Degenen die het
wel weten, zeggen niets…
In 1994 vertrok Tonia naar Nederland om te studeren en rondde studies af in 1998 en 2002. In de
loop van de jaren bouwde ze een succesvolle carrière op als projectleider. In Liberia veranderde er
weinig en haar vader worstelde om te overleven.
In 2009 keerde Tonia voor het eerst terug naar Liberia, nadat ze eerder dat jaar de naar haar
moeder vernoemde stichting Mineke Foundation had opgericht. Zij zet het werk van haar ouders
voort, vanuit de overtuiging dat, zoals ze zelf zegt: “Het kwaad dat tijdens de oorlog heerste, niet
mag overwinnen”.
Mineke Foundation biedt vakopleidingen aan vrouwen en jongeren en is voornemens de Damiefa
School te renoveren zodat er weer hoogwaardig onderwijs geboden kan worden. Een klein lokaal
team in Liberia stuurt de projecten aan en leert mensen (opnieuw) verantwoordelijkheid voor hun
eigen leven te accepteren. Successen van de stichting zijn de hoge interesse in de cursus
(banket)bakker en zeep maken en de renovatie van de aula van de school. Mineke Foundation werft
nu fondsen voor de renovatie van de klaslokalen.
Tonia gelooft hartstochtelijk in rechtvaardigheid, het vermogen van individuen hun toekomst te
veranderen en in de kracht van microkredieten. Opgevoed met de overtuiging dat iedereen iets terug
zou moeten geven aan onze samenleving, stelt ze haar taalvaardigheid vrijwillig beschikbaar voor
vertalingen en werkt zij aan het vergroten van de aandacht voor kleine ngo's, inclusief Mineke
Foundation. In september 2012 maakte zij deel uit van een kleine vertegenwoordiging van Deventer
ngo's tijdens een benefietdiner ter ere van aartsbisschop Desmond Tutu. Daarnaast is zij betrokken
bij een onderzoek om Liberiaanse oorlogsmisdadigers voor het gerecht te brengen, in de hoop dat
hierdoor duizenden Liberianen gehoord zullen worden.
Voor meer informatie over haar werk in Liberia: www.minekefoundation.org
Voor meer informatie over haar werkervaring: www.linkedin.com/in/toniadabwe
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