
  

   

 

 

COVID-19 treft ook Liberia in het hart 

Er is veel nieuws te vertellen 
 

 

 COVID-19 in Liberia 

 COVID-19 en het Mineke Foundation-

team 

 We schorten een deel van onze 

activiteiten op 

 

 We veranderen onze strategie 

 We houden vast aan onze visie 

 

 

 

 

"Uit de grond van mijn hart: dank 

jullie wel!" 

  

Het afgelopen half jaar is een pittige en stressvolle 

tijd voor mijzelf, ons team en onze vrijwilligers 

geweest. In de 11 jaar dat Mineke Foundation nu 

bestaat, hebben een ebolacrisis, een 

economische crisis en nu dus de coronapandemie  

 

 

ons werk, onze plannen en ons voortbestaan bedreigd. Het doet pijn om in zo’n situatie afscheid te 

moeten nemen van mensen omdat het financieel niet langer houdbaar is om ze te houden. Toch blijf 

ik vol vertrouwen dat wij ook hier onze weg uit zullen hervinden. Ik word gesteund in dat vertrouwen 

door de onvermoeibare inzet van ons team en onze vrijwilligers, en door de donaties die wij ondanks 

de crisis mochten ontvangen. 

 

In deze nieuwsbrief lees je alles over de huidige situatie in Liberia, wat dit voor ons 



 

betekent en waar we de komende tijd onze focus op leggen en waar we afscheid van gaan 

nemen.  

 

 

 

 

COVID-19 in Liberia 

President Weah maakte op 22 juli een eind aan de noodtoestand. Dit betekent niet dat de 

pandemie in Liberia voorbij is. Net als overal in de wereld neemt de regering maatregelen, zoals 

een mondmaskerplicht, om de verspreiding van het virus in te dammen. Ook heeft de regering een 

planning opgesteld voor het openen van de scholen. Maar in tegenstelling tot in veel andere landen 

beginnen ze met de studenten aan de universiteiten en middelbare scholen en blijven de 

allerjongsten verstoten van het zo noodzakelijke onderwijs. Over het heropenen van vakscholen is 

officieel nog geen bericht.  

 

COVID-19 is een nieuwe dreun voor de economie van Liberia. Die was al niet gezond, maar als 

gevolg van de pandemie hebben inwoners steeds minder te besteden.  

 

 

COVID-19 en het Mineke Foundation team 

Alle leden van ons team zijn gezond. We zijn het afgelopen half jaar in staat geweest hun salaris 

door te betalen en hun zo aan boord te houden. En daar zijn we erg blij mee; het team heeft veel 

ervaring, is zeer bevolgen en werkt goed samen. Het team werkt nu weer volledig op kantoor, strikt 

onder de geldende COVID-19 regels.  

 

 

 



 

 

We schorten een deel van onze 

activiteiten op 

Het is voor ons niet mogelijk om de werkwijze van 

de afgelopen maanden vol te houden. We kunnen 

nauwelijks activiteiten uitvoeren, er zijn geen 

inkomsten en ook de financiering voor onze 

activiteiten door sponsoren blijft achter. Daarom 

heeft het bestuur helaas besloten om bijna alle 

activiteiten tot nader orde stil te leggen. Alleen de 

Reading Room en de microleningen voor oud-

trainees en leden van de Women's Club zijn nog 

open en actief. Het zal ook betekenen dat wij 

(hopelijk tijdelijk) afscheid moeten nemen van een 

aantal van onze teamleden. 
 

 

 

We veranderen onze strategie 

Iedere crisis vraagt dat je weer goed kijkt naar je 

bedrijfsvoering en je strategie. De COVID-19-

crisis versnelt een aantal keuzes die onvermijdelijk 

waren. We stoppen met de vakopleidingen zoals 

we die tot nu toe hadden en gaan ons meer richten 

op het combineren van leren, werken en sociale 

ondernemingen.  In 2019 zijn we gestart met een 

pilot workshop voor onze opleiding zeep maken. 

In 2021 hopen we dit ook te doen voor een naai-

opleiding. Daarnaast hopen we dat we de 

Damiefa school - gebouwd door Mineke & Dabwe 

Wiah - kunnen renoveren. 

  

 

 

 

Omdat groepsbijeenkomsten voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd nog steeds verboden zijn, 

stoppen we ook tijdelijk met onze clubs. Onze 

Reading Room (minibibliotheek) met school- en 

leesboeken blijft wel open. Er is veel interesse 

van ouders en omliggende scholen. Ons team 

heeft daarom een COVID-19-proof rooster 

opgesteld dat voorkomt dat er te veel kinderen 

tegelijk samen bij MF zijn.  

 



 

 

We houden vast aan onze visie 

Wij geloven in zelfredzaamheid. Door het bieden 

van opleidingen en ondernemerschapstrainingen 

willen we jongeren en vrouwen een perspectief op 

werk en dus op inkomen bieden. Zo ben je in staat 

je eigen toekomst vorm te geven en zelfstandig in 

het leven te staan. Het team en ook de mensen in 

Dabwe Town geloven in deze strategie en staan 

achter onze werkwijze. 
 

 

 

 

Heel graag vertellen we je ook meer over alle projecten die nu lopen. 

Dit lees je binnenkort in onze volgende nieuwsbrief.  

 

 

 

Help mee  
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