
 

 

COVID-9 heeft een grote impact op Mineke Foundation gehad. We hebben alle 

activiteiten moeten stil leggen. Ook op dit moment kan er slechts een beperkt deel van 

ons programma doorgaan. Ons team in Liberia heeft echter niet stil gezeten. Er is 

hard gewerkt aan nieuwe plannen. En het verheugt ons te kunnen melden dat we met 

de uitvoering van een aantal van deze activiteiten kunnen starten! 

We heropenen de school! 

 

De Damiefa School is opgezet door Dabwe en Mineke, de ouders van Tonia. Het was ooit 

het kloppende hart van Dabwe Town. Tijdens de oorlog is de school zwaar beschadigd. 

Pogingen om de school te herbouwen werden tenietgedaan door inbraken en vandalisme. 

Daarna raakte de school langzaamaan in verval. In 2020 is er hard gewerkt aan een 

business case. Deze business case is besproken met potentiële sponsoren. We zijn zeer 

verheugd te melden dat Stichting Pharus bereid is samen met ons dit project op te 

pakken. Dankzij de bijdrage van Pharus zijn wij in staat om de eerste fase van de 

renovatie van de school uit te voeren. De totale renovatie bestaat uit vijf fasen. Later 

https://www.stichtingpharus.nl/


dit jaar hopen we te beginnen met de eerste lessen afhankelijk van de COVID-19 situatie 

in Liberia. 

De renovatie van fase 1 is inmiddels bijna klaar gestart. Volg alle vorderingen via onze 

Damiefa School pagina op Facebook. 

 

De vakopleidingen worden sociale 

ondernemingen 

Tijdens de lockdown hebben we ook onze vakopleidingen stil moeten leggen. We hebben 

de gedwongen pauze gebruikt om plannen te ontwikkelen voor een drietal sociale 

ondernemingen, gebaseerd op onze vakopleidingen. In deze ondernemingen koppelen we 

het maken en verkopen van producten aan de vakopleidingen zoals we die tot voor kort 

verzorgden. 

Naaiatelier en bakkerij 

Eén van deze plannen betreft een naaiatelier. In dit atelier produceren we kleding voor 

klanten en uniformen voor scholen en kerken in de omgeving, waaronder de Damiefa 

School en leiden we tegelijkertijd mensen op. Naast het naaiatelier beginnen we met de 

bakkerij in combinatie met onze brood & banket vakopleiding. Later volgt het maken van 

zeep. We werken nog aan het businessplan daarvoor en onderzoeken of we in de 

tussentijd de vakopleiding zeep maken voort kunnen zetten. 

Banen & Werkervaringsplekken 

Voor de sociale ondernemingen geldt dat trainees er na de vakopleiding voor kunnen 

kiezen als zelfstandig ondernemer verder te gaan en/of om lid te worden van de poule 

freelance medewerkers van de sociale ondernemingen. Op deze manier creëren we ook 

banen en werkervaringsplekken. 

Prachtige steun en donaties 

We zijn verheugd te melden dat we ook echt kunnen gaan beginnen met het naaiatelier 

en de bakkerij. Dankzij bijdragen van onder andere de Wierda Baas Stichting en de 

Stichting Zwanenburg Ontwikkelingsfonds zijn we in staat de opstart te financieren. 

 

https://www.facebook.com/DamiefaSchool/
https://www.facebook.com/DamiefaSchool/
https://www.wierdabaas.nl/


 

Verandering! 

Mini Library 

De vrijwilligers van de Mini Library zijn 

tijdens de COVID-crisis zeer actief 

geweest. Zij zijn met boeken langs de 

kinderen van de Social Clubs gegaan en 

hebben met hen gelezen en geholpen met 

het maken van huiswerk. We merken dat er 

veel behoefte is aan de Library. Niet alleen 

voor leesboeken, maar ook voor 

schoolboeken. We voegen de Mini Library 

samen met een nieuw op te zetten 

Resource Center, zodat we meer met de 

Mini Library kunnen doen. 
  

 

Nieuw! 

Resource Center 

Het Resource Center is een samenvoeging 

van onze mini-bibliotheek , het computerlab 

en diverse naschoolse activiteiten voor 

kinderen en educatieve activiteiten voor 

volwassenen. Naast huiswerkbegeleiding 

en diverse activiteiten voor kinderen, 

krijgen alle Inwoners van Dabwe Town en 

omgeving via het Resource Center toegang 

tot een internetcafé, computertraining en 

op termijn ook online onderwijs. 
  

     

 

Social clubs 

Door COVID hebben we alle activiteiten van de clubs moeten stopzetten. En dat is erg 

spijtig. Er is namelijk nog steeds veel vraag naar de Clubs. We gaan de komende 



maanden de activiteiten weer opstarten. Deels als onderdeel van het Resource Center en 

deels als onderdeel van de Damiefa School. 

 

 

Women’s Club 

Ook de activiteiten van de Women’s Club lagen grotendeels stil. De vrouwen hebben de 

tijd gebruikt om met ons team na te denken over de toekomst. Het resultaat is dat de 

Women’s Club in een andere vorm door gaat. De vrouwen in de Women’s Club gaan zich 

meer richten op sparen en lenen. Waarbij de vrouwen een programma doorlopen via 

kleine individuele leningen, naar groepsleningen en uiteindelijk naar grotere individuele 

leningen. In het programma leren vrouwen met elkaar en van elkaar. Vrouwen die laten 

zien dat ze in staat zijn de leningen terug te betalen komen in aanmerkingen om een 

volgende stap te maken. De eerste leningen van dit nieuwe fonds voor micorleningen zijn 

begin dit jaar verstrekt. Ons doel is om via donaties het fonds te vergroten, zodat we 

meer en grotere leningen kunnen verstrekken. Het fonds is bedoeld voor iedereen die bij 

ons een training volgt en een eigen bedrijf heeft, of dit gaat opzetten. 
 

       



 


