
  

   

 

 

Mineke Foundation bouwt verder  
 

 

In de vorige nieuwsbrief brachten we slecht nieuws. Door opeenvolgende crises lukte het niet de sociale 

ondernemingen (de bedrijven die voortkwamen uit onze voormalige vakopleidingen) voort te zetten. We 

hebben deze ondernemingen en de bijbehorende vakopleidingen helaas moeten stoppen. Maar we 

vertelden ook dat Mineke Foundation doorgaat. In deze nieuwsbrief vertellen we hoe we verder bouwen 

aan het realiseren van onze droom.  

 

  

 

Bouwen aan Damiefa School 
We blijven bouwen aan de school. Volgens plan 

pakken we steeds een nieuw deel aan. Door een 

tekort aan beschikbare bouwmaterialen, moeten 

we soms wat improviseren en duurt het wat 

langer4. Maar het resultaat mag er wezen. De 

eerste fase van de renovatie is afgerond en in 

oktober zijn we gestart met de tweede fase die 

we uiterlijk volgend jaar juli hopen af te 

ronden. In fase 2 renoveren we de resterende 

lokalen en de aula, brengen we een 

waterafvoersysteem en zonnepanelen aan en 

bouwen we een veranda. Beetje bij beetje 

De eerste periode van de leerlingen 
We zijn dit jaar gestart met een kleine 40 

leerlingen en verwachten er na de Kerst nog een 

aantal te verwelkomen. Op de Damiefa School 

besteden we veel aandacht aan het 

leesonderwijs. Het is belangrijk dat jongeren 

niet allen technisch goed kunnen lezen, maar 

dat ze ook goed begrijpen wat ze lezen. Dit is 

belangrijk voor hun verdere schoolcarrière. 

Vandaar dat in de toetsen ook veel aandacht 

wordt besteed aan leesvaardigheid, zoals 

bijvoorbeeld door korte verhalen hardop voor te 



 

wordt de gehele school weer bruikbaar voor 

onze leerlingen.    
 

lezen waar ze vragen over moeten 

beantwoorden. Dit gaat goed.    
 

  

 

Maak kennis met onze leraren  

We zijn trots op onze leerkrachten. Zij werken vol enthousiasme mee aan de opbouw van onze school. 

Op onze Facebookpagina stellen wij ze voor. In 2023 geven we extra aandacht aan het versterken van 

hun pedagogische kennis zodat ze nog beter les kunnen geven.  

 

 

 

 

Youth Advance  

Eerder dit jaar hebben we in opdracht van twee Amerikaanse organisaties (USAID en EDC) een 

pilotproject afgerond waarin we jongeren getraind hebben zodat ze een betere positie op de 

arbeidsmarkt krijgen. Het ging om trainingen zoals digitale vaardigheden, mentale weerbaarheid, 

cv’s & sollicitatiebrieven opstellen en sollicitatiegesprekken voeren. De jongeren mochten eind 

september hun certificaat in ontvangst nemen in aanwezigheid van de onderdirecteur van USAID. 

We hopen hier in 2023 een vervolg aan te kunnen geven.  

 

 

https://minekefoundation.us12.list-manage.com/track/click?u=cfee8614fd11fd33eb1310cd7&id=37d7548b60&e=28bc3025b3


 

  

 

  

 

 

 

Kerst- en Sintinkopen doen en tegelijkertijd Mineke Foundation steunen?  

Dat kan. Doet u online de inkopen? Doe dat dan via Sponsorkliks. Het werkt als volgt. Ga naar 

sponsorkliks.com. Daar wordt u gevraagd wie u wilt sponsoren. Vul Stichting Mineke Foundation 

in. U komt nu op de pagina van Mineke Foundation. Kies uw webwinkel en doe uw bestelling. De 

webwinkel draagt een commissie af aan Mineke Foundation. Het kost u niets en wij zijn er heel 

blij mee!  

 

 

Klik hier om naar Sponsorkliks te gaan  

 

 

https://minekefoundation.us12.list-manage.com/track/click?u=cfee8614fd11fd33eb1310cd7&id=016657b034&e=28bc3025b3


 

 

Women’s Club  

De Women’s Club is een essentieel onderdeel 

van Mineke Foundation. Vrouwen werken samen 

aan elkaars ontwikkeling, bespreken thema’s die 

veel Liberiaanse vrouwen raken – zoals huiselijk 

geweld - en sparen samen. Door Corona hebben 

de activiteiten lang stilgelegen. Maar de 

vrouwen pakken de draad weer op en we 

werken nu aan uitbreiding van het aantal leden 

en van de activiteiten. 

 

 

Vanaf volgend jaar hopen we weer maandelijkse bijeenkomsten met externe sprekers te organiseren. 

Daarbij zal er vooral aandacht zijn voor vrouwenrechten, geweld tegen vrouwen en ondernemen. Ook 

willen we ons microleningenfonds vergroten zodat meer vrouwen een lening kunnen krijgen. Zo zorgen 

we ervoor dat de vrouwen aan een zelfstandig bestaan kunnen werken.   
 

 

 

Kerstboodschap  

Net als bij ons is Kerst in Liberia een belangrijk feest. Ook op de Damiefa School wordt veel 

aandacht aan de Kerstperiode besteed.  

Iedereen heeft wordt op de één of andere manier geraakt door de oorlog in Oekraïne. In de 

eerste plaats, vooral de mensen in Oekraïne. In Afrika, en zeker in Liberia, worden velen 

ook hard getroffen. Na een economische crisis veroorzaakt door de coronapandemie komt de 

inflatiecrisis er nog eens overheen met hoogoplopende kosten.  

Het leven is voor de mensen in en rond Dabwe Town zwaar. Toch kijken wij hoopvol naar de 

toekomst. Wij zien de potentie in de jonge mensen op de Damiefa School, de jongeren in onze 

arbeidsmarkttrainingen en de vrouwen bij de Women’s Club.  



 

Helpt u ons deze Kerst om te bouwen aan hun toekomst? Met uw donatie kunnen we kosten voor 

school laag houden en kunnen wij de vrouwen van de Women’s Club ondersteunen.  

  

Mineke Foundation wenst u een mooie, vredige Kerst 

en een goed 2023!  

Doneer  

 

 

   

 

https://minekefoundation.us12.list-manage.com/track/click?u=cfee8614fd11fd33eb1310cd7&id=14b7f008c8&e=28bc3025b3

