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Manneka NGO
In december 2003 reisde Anneke de Kok, vlak na de 
beëindiging van de langdurige burgeroorlog in het land, 
naar Liberia om daar voor een hulporganisatie te gaan 
werken die actief was op het gebied van noodhulp, scholing 
en wederopbouw. Na 
enkele jaren trouwde 
Anneke met Mambu en 
Liberia werd Annekes 
nieuwe thuis. 

Het echtpaar kreeg 
vele kleine donaties 
voor hun werk, wat 
soms onoverzichtelijk 
was. Daarom werd 
besloten om een 
hulporganisatie 
(NGO) op te richten. Ook omdat op die manier veel directer 
hulp geboden kan worden aan het Liberiaanse volk en 
gebieden bereikt kunnen worden waar vaak geen andere 
hulporganisaties komen. 

Liberia heeft een burgeroorlog achter de rug en de 
gevolgen daarvan zijn tot op heden merkbaar. De 
kindsoldaten van toen zijn de werkloze jongeren van 
vandaag. Een sociaal stelsel is er niet en ouderen, weduwen 
en wezen zijn op zichzelf aangewezen. Vanwege de hoge 
werkloosheid kan een gemiddeld gezin amper rondkomen, 
laat staan het schoolgeld betalen om de kinderen naar 
school te laten gaan. Ook de ebola heeft in Liberia veel 
schade aangericht, duizenden inwoners zijn overleden. Het 
virus sloeg gaten in gezinnen, families, gemeenschappen en 
de maatschappij.

Manneka NGO, opgericht door Mambu en Anneke Quoi in 
2008, is een officiële Liberiaanse NGO (registratienummer 
MFDP/NGO/Ac#0330) die sindsdien actief is op het gebied 
van WASH (Water, Sanitation and Hygiene), kinder- en 
jeugdwerk en ouderenzorg.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt 
Manneka NGO over de volgende verplichte certificaten: 

 > Certificate of Re-Accreditation van het Ministry of 
Finance and Development Planning

 > Certificate of WASH clearance van het Ministry of Public 
Works (MOPW).

 > Certificate of clearance van de ALCC (Association of 
Liberian Construction Contractors)

Ondersteuning vanuit Nederland (MSG)
Omdat de economische omstandigheden in Liberia slecht 
zijn, krijgt Manneka NGO financiële, materiële en morele 
steun grotendeels vanuit Nederland. Om Manneka NGO te 
ondersteunen (in zaken als fondsenwerving, communicatie 
en advies) is in 2008 de Manneka Support Groep opgericht. 

Leden Manneka Support Groep
Gerrit Jan Otterman – voorzitter
Willem Romijn – penningmeester
Rachel Vink – secretariaat
Engelien Bosman
Henriëtte van de Bunt 
Nadia van Noppen

Stichting Manneka Nederland (SMN)
Om de hulp meer te structureren is in mei 2011 Stichting 
Manneka Nederland in het leven geroepen. De stichting 
heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van 
Manneka, zijnde een niet-gouvernementele organisatie 
(NGO), gevestigd te Monrovia, Liberia ten behoeve van 
ontwikkelingshulp en zendingswerk in Liberia. De stichting 
tracht dit doel onder meer te bereiken door zowel nationaal 
als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten 
wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig 
en/of gewenst is. De stichting beoogt niet het maken van 
winst en is ANBI-erkend.

Bestuur Stichting Manneka Nederland
Gerrit Jan Otterman – voorzitter
Engelien Bosman – secretariaat
Willem Romijn – penningmeester
Anneke Quoi – algemeen bestuurslid

 > De leden van het bestuur van SMN en van de MSG 
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 > Eens in de zes weken is er een gecombineerde 
vergadering van Stichting Manneka Nederland en de 
Manneka Support Groep. 

 > Door Stichting Manneka Nederland worden giften 
overgemaakt naar de bank in Monrovia, waar ze 
opgenomen kunnen worden door Mambu en Anneke ten 
behoeve van de werkzaamheden van Manneka NGO. 

 > Vanuit Liberia ontvangt onze penningmeester een 
terugkoppeling en verantwoording, zodat de giften en 
uitgaven secuur worden bijgehouden.
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Beste lezer,
En zo is er weer een kalenderjaar voorbij gevlogen. Omgevlogen; niet vervlogen, 
want wat is er weer veel gebeurd! We zouden er een boek over kunnen schrijven. 
Dit jaarverslag geeft u een samenvatting van alle activiteiten die er in Liberia door 
Manneka NGO, de hulpverleningsorganisatie van Mambu en Anneke Quoi, in 2016 
zijn verricht en welke rol Stichting Manneka Nederland hierbij gespeeld heeft. 

Meer en meer proberen we de WASH-werkzaamheden (Water, Sanitation & 
Hygiene) op te waarderen. Door het voorzien in de eerste levensbehoefte, schoon 
drinkwater, merken we dat daar omheen als vanzelf openingen ontstaan voor 
andere soorten hulpverlening. Dit werk kunnen we alleen doen met elkaar, in 
Liberia en vanuit Nederland. We mogen dankbaar terugzien op wat ons door God 
geschonken is aan gezondheid, kracht, vreugde, samenwerking en ook giften. We 
weten ons gezegend en gedragen door gebed. U allen die daaraan bijgedragen 
heeft: heel hartelijk bedankt! We hopen dat dit jaarverslag ook u weer veel 
leesplezier en voldoening geeft.

Over 2016 kwamen er (vanuit Nederland) minder giften binnen dan we aan 
uitgaven hadden en ook in het jaar 2015 was dat het geval. We hopen dat de giften 
in 2017 weer gaan stijgen, zodat we de WASH-werkzaamheden verder kunnen 
uitbreiden. Gelukkig kwam er in Liberia zelf ook enige projectfinanciering op gang. 
Dit jaarverslag gaat over alle uitgevoerde activiteiten. De bijdrage vanuit Stichting 
Manneka Nederland betekende op financieel gebied zo’n 85% van het totaal. 

Als Manneka Support Groep hopen we dit nieuwe kalenderjaar weer vol nieuwe 
energie aan de slag te gaan om de activiteiten in Liberia te ondersteunen. We 
werken vrijwillig, maar beseffen dat dat niet hetzelfde is als vrijblijvend. Er wordt 
op ons gerekend. We hebben u daar hard bij nodig: door meeleven, meebidden, 
meegeven, meedenken en meedoen. Mogen we opnieuw op u rekenen? Bedankt!

Gerrit Jan Otterman
Voorzitter Stichting Manneka Nederland
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Inhoudsopgave

Realisatie jaarverslag: 
Manneka NGO en Manneka Support Groep

Wilt u reageren op het jaarverslag?
Mail naar info@manneka.org.

Meer informatie over Manneka?
 > www.manneka.org
 > info@manneka.org
 > www.youtube.com/stichtingManneka
 > www.facebook.com/manneka.org

Het werk van Manneka financieel ondersteunen?
Maak uw gift over op IBAN: NL10 ABNA 0542 4325 28 ten 
name van Stichting Manneka Nederland (ANBI).

Wilt u met regelmaat op de hoogte gehouden worden? 
Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief (deze verschijnt 
vier keer per jaar). Mail naar info@manneka.org. 

Wilt u de nieuwsbrief per post ontvangen of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Rachel Vink (secretariaat MSG): 
06-14148211. 
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WASH (Water, Sanitation and Hygiene)

In januari begon Manneka met de waterput in Gardnersville, vlakbij het kantoor 
van de Nederlandse NGO Mineke foundation. In deze periode was Manneka ook 
druk met de aanvraag van het certificaat van WASH clearance bij het Ministry of 
Public Works (MOPW). Elke derde donderdag van de maand bezocht Manneka  
de WASH coordination meeting van het MOPW, waar alle NGO's, grote dono-
ren, ministeries en VN-organisaties bij elkaar komen met betrekking tot WASH. 

Mambu en zijn WASH-team vertrokken in februari naar Rivercess om waterput-
ten en touwpompen te rehabiliteren op de compound van de Inland Church waar 
zendelingen Jacob en Marjolein Kiefte een aantal maanden per jaar werken. De 
touwpompen bij de Beah Town school en in Gbaigbon werden ook gerepareerd. 
Een groot WASH-project werd uitgevoerd in nieuwe dorpen waar Manneka voor 
het eerst met emmers was geweest tijdens de ebola-uitbraak in 2014. De wa-
terputten van Kpatiah, Juoh Town, Social en Beh Seh werden gerehabiliteerd en 
voorzien van een touwpomp. Voor het eerst in jaren konden bewoners schoon 
drinkwater pompen uit hun oude waterputten. In Blahn kon de bestaande water-
put niet meer gerehabiliteerd worden, daarom werd hier een nieuwe gegraven.

Zowel in maart als in juli bezocht Manneka met medewerkers van MOPW WASH-
projecten in Bomi County. Men was verbaasd dat de mensen en vooral de kinde-
ren overal 'Manneka' riepen. “Wat veel projecten hebben jullie gedaan! Zelfs in 
de kleinste dorpen...” Anneke en Mambu: “We geloven dat de WASH-projecten 
alleen niets veranderen. Door vriendschap met de bevolking kun je uitleggen waar-
om het zo goed is om water uit de put te halen, wanneer en waarom onderhoud 
nodig is en waarom en welke regels er gelden. Zo’n relatie opbouwen kost tijd. We 
zijn nu zeven jaar actief bezig met ons werk in Bomi County. We zien langzaam de 
vruchten. We investeren vooral in de jeugd, de nieuwe generatie Liberianen.”

In maart kon Manneka ook de waterputten in Gbangor, Merkor en Beah Town 
rehabiliteren en voorzien van een touwpomp. Ook werd de touwpomp van de 
Beah Town school voor de tweede keer dit jaar gerepareerd (de hendel was stuk). 
De lang beloofde touwpomp voor het stafhuis van de medewerkers van de Bonjah 
kliniek kon worden geplaatst, daarbij werd gelijk groot onderhoud aan de water-
put uitgevoerd.“Af en toe krijgen we telefoontjes van 'caretakers' van een water-
put in Monrovia over een niet-werkende touwpomp. Vaak is het een kwestie van 
alleen het touw vervangen. In sommige wijken van Monrovia zijn duizenden men-
sen afhankelijk van één waterput.”

“Wat waren we blij met de donatie van een katrol en veiligheidsharnas waar de 
WASH-boys mee omhoog gehesen kunnen worden. Het ministerie had duidelijk aan-
gegeven dat een groter formaat betonringen moest worden gebruikt, daardoor is 
het niet meer mogelijk om met je rug en beide handen langzaam omhoog uit de put 
te klimmen. Deze donatie kwam dus precies op tijd. We hebben veel plezier van al 
het gedoneerde gereedschap, zowel oud als nieuw, dat meekwam in de container.”

Mambu verbeterde in overleg met me-
dewerkers van het MOPW de betonnen 
bovenkant van de waterput en ook de 
metalen hoes van de touwpompen. Op de 
gerehabiliteerde waterputten in Kpolo en 
Wolorkor werd deze nieuwe techniek di-
rect toegepast. 

Terug van de training uit Ghana, waar 
Mambu leerde hoe je touwpompen ook 
kan installeren op boorgatputten, kreeg 
Manneka een spoedklus bij een school op 
11th street. In oktober kon Mambu met 
Moses Taylor en Stephen King beginnen 
met de cursus 'manual drilling' (handma-
tig boren van waterputten), georganiseerd 
door ZOA en Practica. 

De stafchef van het leger bleek vlakbij 
Mambu en Anneke in de buurt te wonen, 
waar Mambu in 2015 een touwpomp had 
geplaatst. Naar aanleiding van deze put 
werd Mambu gevraagd om naar de le-

gerbasis te komen om daar ook de putten 
te herstellen. Tevens werd Manneka ge-
vraagd om de op de legerbasis aangelegde 
boorgatputten, die tot op heden buiten 
gebruik waren, te vervangen met een 
touwpomp. In november werden de eer-
ste twee boorgatputten in Liberia voor-
zien van een touwpomp. Wie had dat ooit 
gedacht een paar jaar geleden!

Manneka ontving fondsen om het water 
van 57 waterputten in Bomi County en 
Greater Monrovia te testen. Al het wa-
ter dat werd getest was drinkbaar, alleen 
moesten sommige putten voorzien wor-
den van chloor. Intussen werden dorps-
hoofden in Bomi County en community 
leaders in verschillende wijken in Mon-
rovia benaderd voor deelname aan een 
training in onderhoud van de touwpomp 
en het opstarten van een gemeenschap-
pelijke 'spaarpot', zodat als de touwpomp 
kapot gaat, de gemeenschap zelf in onder-

houdskosten kan voorzien. Veel dorpen 
reageerden hier enthousiast op.
Ook werden in november en december 
waterputten en touwpompen in de drukke 
wijken van Monrovia gerehabiliteerd. Dui-
zenden mensen, wonend in krotjes, zijn 
afhankelijk van deze waterputten. Monro-
via is de armste hoofdstad ter wereld. Juist 
in de overbevolkte gebieden proberen we 
mensen te helpen met schoon drinkwater.

In december ontving Mambu van ZOA 
een boormachine met generator en een 
bronpomp (benodigde apparatuur om 
een boorgatput te maken) en de opdracht 
om zijn eerste handmatige boring zelf uit 
te gaan voeren bij een school in Old Road. 
Hard werd er gewerkt door de WASH-
ploeg en net voor kerst waren ze klaar. 
Ondertussen werd er tijd vrijgemaakt om 
touwpompen te repareren in Bomi Coun-
ty en Monrovia.

Resultaat in 2016

2x Put gegraven en 
touwpomp geïnstalleerd

15 x Put gerehabiliteerd 
(groot onderhoud) en 

touwpomp geïnstalleerd

41 x handpomp/touwpomp 
gerepareerd*

*Denk aan het vervangen/herstellen 
van bijvoorbeeld touw, het geleidingsblok 

dat op de bodem van de put staat, 
de hendel en de metalen hoes 

om het wiel en frame van 
de touwpomp.
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Hiv
In januari hield Manneka het kinderprogramma Changing 
darkness into Light (gestart in 2015). Na het boekje over 
ebola (Toen alles anders werd, auteur: Hijltje Vink) in 2015, 
kregen kinderen nu onderwijs over het boekje Brenda heeft 
een draakje in haar bloed (onderwerp: hiv, geschreven door 
dezelfde schrijfster). De leerlingen van zes scholen in Dewoin 

district waren uitgekozen om mee te 
doen met dit programma. We trainden 
eerst vijftien leraren, mede aan de hand 
van het bijbehorende activiteitenboekje 
dat is ontworpen door Manneka. In ja-
nuari en februari 2016 gaven de leraren 
twaalf lessen van elk twee uur over hiv. 
Naast het activiteitenboekje kreeg elke 
school ook knutselmateriaal en posters 
met tekeningen rond het thema, inclu-
sief spiegeltjes en kammetjes voor elke 

student. Eind januari brachten we de scholen een verrassings-
bezoek. Studenten lieten enthousiast hun activiteitenboekje 
zien.

Kinderprogramma's
Ook dit jaar kregen honderden kinderen die de 
kerstpuzzels uit de Christmas giftbags gemaakt 
hadden, een beloning: een kalender voor 2016 met 
daarboven de tekst You are the light of the world. 
De meeste families hingen de kalender direct bij 
ontvangst aan de buitenmuur. Een van de eer-
ste dingen die studenten op school leren zijn de 
maanden van het jaar en de dagen van de week. 
Nu kunnen ze die thuis al leren! In september be-
gonnen we ook met de voorbereidingen van het 
kinderprogramma Health education brings Light 
in the darkness. Ondanks twee rituele moorden 
in de gebieden waar we deze programma’s zou-

den organiseren, voelden we zo’n muur van gebed om ons 
heen dat we rust in ons hart kregen om dit programma toch 
door te laten gaan. Via een Bijbelverhaal, spellen en knutse-
len leerden ruim 1800 kinderen uit meer dan 40 dorpen meer 
over persoonlijke verzorging. De meeste kinderprogramma's 
die Manneka uitvoert werden de afgelopen drie jaar gespon-
sord door ZOA. Deze organisatie heeft plannen om de komen-
de jaren hun projecten verder af te bouwen en over te dragen 
aan grote lokale partners, daarom stopt ZOA vanaf 2017 met 
het sponsoren van dit soort 'kleine' programma’s.

Container
Via de container kwamen er dozen vol kleurpotloden, puzzels, 
educatief speelgoed voor de kleuterklassen, schriften, pennen, 
voetbalshirts, tweedehands voetballen en voetbalschoenen. 
Gevulde rugzakjes werden uitgedeeld onder de studenten van 
Joe Village en Coffee Farm, op een school die door vrijwilli-
gers is opgezet net na de ebola-uitbraak en inmiddels meer 
dan honderd studenten heeft. Met de container kwamen ook 

nog een keer duizen-
den ebolaboekjes mee. 
Knutselmaterialen wer-
den ook gedistribueerd 
onder scholen in Grand 

Bassa, waar de schoolleiding zo dankbaar was met de materi-
alen. Zeker in die gebieden is het moeilijk om zulke materialen 
te kopen. Aan de kleuterklassen op verschillende basisscholen 
werd in de periode mei-december dozen vol educatief speel-
goed gebracht, inclusief puzzels en spellen voor studenten in 
hogere klassen. Ook kwamen er ruim negenhonderd Engelse 
boeken mee. In de basisscholen van Gomai Town, Kpagbolah 
en Demeh zetten we een kleine bibliotheek op en leverden we 
er ook op maat gemaakte kinderboekenkasten bij. Scholen in 
verschillende dorpen in Bomi County, en een bibliotheek kre-
gen een stapel boeken, niveau kleuter- en basisschool.

Schoolmaterialen
Met de commissaris van Dewoin district bezochten we de 
certificaat-uitreiking van de Joe Village Academy. Alle leerlin-
gen ontvingen een setje schriften, pennen en potloden om te 
gebruiken voor het volgende schooljaar. Ook dozen vol hou-
ten puzzels en spelletjes 
werden aan de leraren 
overhandigd. Manneka 
gaf maandelijks de vier 
vrijwillige leraren elk 
$ 25,-. Ze krijgen geen 
geld van de overheid 
en de ouders van de 
leerlingen kunnen al 
nauwelijks het geringe 
bedrag betalen wat de 
school als schoolgeld vraagt. Tijdens de grote vakantie 
konden we heel veel kinderen blij maken met de meegeko-
men schooltassen en schrijfwaren. Ook zien we dat de Christ-
mas bags van kerst 2015 vaak als schooltas worden gebruikt. 
Regelmatig kregen de basisscholen in Dewoin district, Bomi 
County tweedehands voetballen en voetbalkleding. Inmiddels 
is er bij de Kpagbolah school een knutselclub begonnen en 
heeft de Weajor school een gezondheidsclub en meisjesclub, 
waarbij tienermoeders, zelf nog leerlingen, dorpen bezoeken 
om jonge tienermoeders weer terug naar school te krijgen.

Dankzij giften konden we de Joe Village school renoveren. 
Voor het nieuwe schooljaar begon was de school klaar om zijn 
nieuwe leerlingen weer te ontvangen. Ook veel tekeningen 
van kinderen uit heel Nederland werden gelamineerd en aan 
elkaar gezet om zo de sombere muren van de klaslokalen op 
te vrolijken en om leerlingen te laten zien hoe kinderen in Ne-
derland tekenen en kleuren. Verschillende voorbeelden van 
lesmaterialen, gemaakt door Manneka, hangen in een van de 
kantoren bij het ministerie van onderwijs. 

Schoolmeubilair
We kregen een gift zodat de timmerman in Kpagbolah in sa-
menwerking met het hoofd van de school meubilair kon ma-
ken. Eerst zaten de meeste kinderen gewoon op de kale vloer 
of namen een stronk hout of een plastic kinderstoeltje mee. 
In november kwam Jurre Vorsteveld uit Papendrecht ons hel-
pen met het maken van Annekes verjaardagscadeau: tafels en 
stoeltjes voor de leerlingen in Coffee farm. Acht tafels met 48 
stoeltjes zijn inmiddels met behulp van een grote vrachtauto 
in de bush gebracht, ook leermiddelen als lesklokken, basis-
symbolen (cirkel, vierkant etc.), en kinderboekenkasten. 

Jeugd & Zorg 
Schoolbeurzen
In het schooljaar 2015-2016 gingen twee jongens, gesponsord door Manneka, naar de 
vakschool. Eén student zat in zijn eindexamenklas, slaagde en kreeg zijn diploma. Eén stu-
dent ging over van klas 10 naar 11. Negen jongens en meisjes zaten in verschillende klas-
sen op de basisschool en allemaal mochten ze over naar de volgende klas. Verschillende 
afgestudeerde studenten hielpen we met het betalen van (een gedeelte van) het lesgeld 
dat er betaald moest worden aan school. Dankbaar zijn we dat we donoren hebben ge-
vonden voor dertien studenten voor het schooljaar 2016-2017 (basisschool en middelbare 
school).

Zorg
Ook dit jaar hielp Manneka weer mensen in nood, bijvoorbeeld door het betalen van medicijnen, doktersbezoek, huur van 
een kamer voor een moeder met vier kinderen, hulp aan blinde mensen en gehandicapten die langs de kant van de weg aan 
het bedelen waren. Liberia kent geen sociale voorzieningen voor dit soort schrijnende gevallen en we kunnen ze niet met een 
lege maag naar bed laten gaan.
Maandelijks gaven we zakken rijst aan een aantal families/bejaarden. Vanwege de 
grote nood onder bejaarden in dorpen in Bomi County besloot Manneka in juni al 
voedselemmers uit te delen. Begin december konden we zelfs honderd bejaarden 
en families blij maken met een voedselemmer. Sommige emmers belandden bij 
families die op een afstand van tien uur rijden wonen van Monrovia. De emmers 
waren rijkelijk gevuld met onder meer rijst, olie, groente, vlees en vis in blik, kof-
fie, thee, suiker, tandpasta en waspoeder. Het is zeer bemoedigend om te zien dat 
andere personen en organisaties ons voedselemmer-idee voor bejaarden tijdens 
de feestdagen kopiëren, zodat veel meer bejaarden nu een emmer/pakket krijgen.

Kerstpakketjes
Vanuit hygiënisch oogpunt besloten we om dit jaar met kerst alle kinderen twee 
plastic bakjes met deksel te geven, met een plastic lepel, zodat ze allemaal een 
eigen bakje hebben om uit te eten en hun rijst en soep kunnen bewaren. Ook kre-
gen ze een klein speelgoedje, telefoontje/zonnebril en natuurlijk een snoepje. Ook kregen we boekjes met de 
20 belangrijkste Bijbelverhalen, uitgebeeld in prachtige tekeningen, die bij elk kerstpakketje werden uitgedeeld.

Ruim 4000 kinderen hebben we bereikt, in Bomi County (bijna vijftig dorpen), Monrovia Sinkor/Old en kinderen uit de ghet-
to’s. Ruim 300 kinderen kwamen naar het kerstprogramma in Rockhole community. Aandachtig werd er geluisterd naar het 
Bijbelverhaal. Er werden nieuwe liedjes aangeleerd en we deden een kringspel en zaklopen. Ook zij kregen allemaal een 
Christmas giftbox en iedereen genoot van een heerlijke maaltijd.

Huisvesting
Monrovia, de woonplaats van Mambu 
en Anneke, ligt pal aan de Atlantische 
Oceaan. Door het zeer zoute zeeklimaat 
vraagt dit jaarlijks veel en goed onder-
houd aan de auto, de container (op-
slagschuur) en het huis. In 2016 is een 
gedeelte van het dak van hun woonhuis 
vernieuwd. Het is de bedoeling om voor 
de regentijd in 2017 de overige platen 
ook te vervangen. 

Persoonlijke verzorging
De leefomgeving en het klimaat vragen 
veel van de gezondheid van Mambu en
Anneke. Dankzij gerichte sponsoring 

voor persoonlijke verzorging kan er 
aandacht worden besteed aan voed-
selkwaliteit en variatie. Er zijn inmid-
dels meer supermarkten dichter bij hun 
huis. Ze zijn lopend te bereiken in plaats 
van minstens vijftien minuten rijden 
(zonder files). Er is zelfs een ijswinkel 
waar je Italiaans ijs kunt kopen!

Ziekte
Mambu heeft in 2016 een keer malaria 
gehad en Anneke heeft een paar keer 
last gehad van haar longen vanwege het 
vele stof in de lucht en de vele uitlaat-
gassen. De verzekering waarbij Mambu 
en Anneke zijn aangesloten, heeft on-

langs een overeenkomst gesloten met 
Aspen Medical International. Hierdoor 
kunnen Mambu en Anneke nu gratis bij 
een Westerse kliniek binnenlopen voor 
een medisch consult.

Ghana
In 2016 zijn Mambu en Anneke dertien 
dagen naar Ghana geweest voor een 
korte (werk)vakantie. Zoals hierboven 
genoemd hebben ze een training ge-
volgd en bezochten ze de organisatie 
Biblionef, de Logos Hope (schip van 
Operatie Mobilisatie) en de Nederland-
se ambassade in Accra.

Levensonderhoud
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In Liberia...
Kantoor en personeel
Het formele kantoor van Manneka NGO is gehuisvest in 
Benson Street in het centrum van Monrovia. Praktisch wordt 
er gewerkt vanuit Mambu en Annekes huis in Congo Town. 
Telefoonkaarten, internetkosten, diesel en onderhoud voor 
de generator (gedeeltelijk) en reparaties van de laptop vallen 
onder organisatiekosten. Na lang wachten werd Manneka dit 
jaar aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van Monrovia, 
helaas geeft dit echter vaak problemen.
Naast Mambu als CEO en Anneke als manager general 
affairs zijn er twee beveiligers, een chauffeur en een 
kantoormedewerker in dienst. We zijn dankbaar dat 
Adrienne Blomberg tot halverwege november jl. 20 uur per 
week voor Manneka heeft gewerkt en zich voornamelijk 
heeft gericht op het schrijven van officiële documenten/
proposals. Voor de WASH-projecten werkt Manneka ook met 
vaste zelfstandige medewerkers en aannemers.

Training
 > Mambu en Anneke volgden samen een driedaagse 
bedrijfstraining bij Business Start-up Center Monrovia, 
over wat er allemaal bij komt kijken om een bedrijf goed te 
laten draaien. 

 > Anneke volgde samen met Moses Taylor (medewerker 
WASH-werkzaamheden) een tweedaagse training bij het 
Ministry of Public Works over AKVO flow. Via een app van 
AKVO flow op je telefoon kun je data verzamelen van alle 
WASH-projecten die Manneka heeft uitgevoerd. Zo kun je 
snel de actuele informatie zien van WASH in Liberia.

 > In september volgden Mambu en Anneke een tweedaagse 
training bij Pumping is Life in Ghana. Hierbij verdiepten 
zij zich verder in de installatie van touwpompen, onder 
andere op boorgaten. 

 > In november en december volgden Mambu, Moses Taylor 
en Stephen King (medewerkers WASH-werkzaamheden) 
een training over handmatig boren van waterputten.

Bezoek uit Nederland
In 2016 kregen Mambu en Anneke vier keer bezoek uit 
Nederland. 

 > Willem Romijn (SMN/MSG) kwam drie weken in februari/
maart. Hij hielp voornamelijk op het gebied van IT/
administratie en heeft Manneka veel uitgelegd en 
geadviseerd. Ook zette hij de eerste schep in de grond voor 
de nieuw te bouwen touwpompenfabriek. 

 > Gerrit Jan (SMN/MSG) en Marianne Otterman bezochten 
Liberia in mei voor ruim twee 

weken. Niet lang daarvoor was 
de container uit Nederland 
gearriveerd. Ze hebben daarom 
heel veel spullen mee helpen 
uitzoeken en veel bezoeken 
afgelegd bij projecten in Bomi 
County. Ook hielpen ze mee 

met het graven van de eerste 
waterput op het land van de 
touwpompenfabriek.

 > De net afgestudeerde 
meubelmaker Jurre 
Vorsteveld uit Papendrecht 

verbleef de hele maand 
november bij Mambu en 
Anneke. Hij heeft geholpen met 
het maken van schoolmeubels. 
Ook ontwierp hij lesmaterialen. 
Hij bewees dat 'Made in Liberia' 
mogelijk is!

 > Els van Noppen, nicht van 
Anneke, verbleef in december 
drie weken bij Mambu en 
Anneke en hielp bij het 
inpakken en uitdelen van de 
duizenden Christmas giftbags. 

PR
Manneka verscheen in 2016 
verschillende keren in de media. 
Zo was er een interview met Jurre 
Vorsteveld bij Radio Rijnmond, 
verschenen quotes van Anneke in 
Visie (tv-gids EO) en stond er een 
artikel in Klaroen, een regionale 
krant in de Alblasserwaard.

In Nederland...
Communicatie met de achterban
In 2016 werd zoals gebruikelijk vier keer een nieuwsbrief van 
Manneka verspreid. In april werd het jaarverslag van 2015 
gedrukt en verspreid. De jaarlijkse Manneka-dag vond plaats 
op 10 juni in Papendrecht. Gerrit Jan en Marianne vertelden 
over hun belevenissen in Liberia en penningmeester Willem 
Romijn presenteerde de cijfers van 2015. 

Fondsenwerving
Er werden verschillende acties ondernomen om fondsen te 
werven:

 > De MSG diende projectvoorstellen voor de financiering 
van waterputten in bij vermogensfondsen, bedrijven en 
instellingen (zie het financiële overzicht).

 > De MSG haalde met de jaarlijkse kerstactie in Papendrecht 
een nettobedrag van € 1.250,- op met de verkoop van 
kransen, boterstaven en chocola. 

Container
In april arriveerde in Monrovia de container, 
waarvoor in 2015 een grote hoeveelheid 
spullen was verzameld. Van lege ordners 
tot boormachines, van duizenden ebola-
voorlichtingsboekjes tot bouten en 
moeren, van voetbalkleding tot gebruikte 
vuilcontainers, van aggregaat tot bidons. 
Het werd allemaal met enthousiasme 
ontvangen en heeft inmiddels de weg 
gevonden naar de plek van bestemming. 

Afscheid
Bastiaan Gijsbertsen nam in juli 2016 afscheid van 
de Manneka Support Groep in verband met andere 
werkzaamheden. We zijn hem dankbaar voor de 2,5 jaar die 
hij zich voor de MSG heeft ingezet!

Organisatie in 2016 Jaarrekening 2016
Overzicht activa en passiva
Activa 2016 2015
  � �
Spaarrekening 20.500 23.000
Bankrekening 18.193 14.444
Tegoed bij zendingscommissie 513 0
Tegoed bij PayPal 676 0
Tegoed bij iDeal (Sisow) 40 0
Privélening lange termijn 2.825 0
Totaal activa 42.747 37.444

Passiva 2016 2015
  � �
Tegoed bij zendingscommissie 0 1.236-
Reservering WASH-projecten 16.500 0
Tegoed bij PayPal 0 695-
Tegoed bij Sisow 0 1-
Privélening lange termijn 0 2.825-
Lening korte termijn 0 3.903
Resultaat voorgaande jaren 38.299 49.392
Winst of verlies lopend jaar 12.052- 11.093-
Totaal passiva 42.747 37.444

Korte toelichting op de activa en passiva
De resultaten zijn vergelijkbaar met het vorige jaar, 
maar er zijn wel wat verschillen te constateren: 

 > Er is een correctie gemaakt in de overzichten 
Activa en Passiva, omdat een aantal bedragen in 
de verkeerde categorie stonden.

 > Er zijn in 2016 giften ontvangen die pas in 2017 
besteed zullen gaan worden, deze worden nu ook 
als reserveringen geboekt. 

Er is in 2016 een verlies van 12.052 euro geboekt.

Overzicht lasten en baten

Lasten 2016 2015
  � �
Overgemaakt naar Manneka Inc 60.895 72.423
Overgemaakt via Western Union 11.100 14.396
Provisie geldtransfer 555 418
Hardware/software 214 147
Kantoorbenodigdheden 106 0
Drukwerk en reclame 704 883
Administratiekosten 237 615
WASH-uitgaven 18.216 4.219
Persoonlijk & verzekeringen 2.615 3.203
Transportkosten 3.625 0
Jeugdprogramma’s 0 450
Incidenteel/onvoorzien 4.232 4.194
Totale lasten 102.507 100.947

Baten 2016 2015
  � �
Bankrente/kortingen 193 153
Giften voor WASH 14.500 32.068
Giften voor leerprojecten 1.250 140
Giften voor Pers. & verz. 2.425 4.910
Giften voor transportkosten 2.698 1.733
Algemene giften 37.880 39.521
Giften voor jeugdprogramma’s 380 1.013
Giften voor jeugdkerstpakketten 5.706 1.151
Giften voor schoolgeld 3.338 2.200
Giften voor specifieke projecten 3.273 3.720
Giften voor schoolmeubilair 1.938 0
Giften voor ouderen 5.605 2.585
Giften voor touwpompenfabriek 8.100 0
Incidentele baten 3.169 661
Totale baten 90.455 89.855

Resultaat 12.052- 11.093-

→
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Go light your world
Hoe vaak hebben we 's nachts niet wakker gelegen in het afgelopen jaar? Door de tropische temperaturen, maar ook omdat 
er grote zorgen waren, bijvoorbeeld over hoe het toch moest met onze programma’s nadat er twee rituele moorden hadden 
plaatsgevonden in ons district. De verkiezingscampagnes zijn nog niet eens begonnen... Maar wat mochten we vaak die enorme 
muur van gebed om ons heen ervaren. Het gaf ons nieuwe energie, vrede in ons hart en het geloof om juist met 'de kleine kaarsjes' 
in onze handen door te gaan met onze projecten in heel Liberia. Dankbaar zijn we dat het mogelijk was om duizenden mensen ook 
dit jaar weer te voorzien van schoon drinkwater. Ruim 1800 kinderen konden we bereiken met onze hygiëneboodschap afgelopen 
oktober. 

Duizenden kinderen en families konden horen en lezen over het Licht van kerst tijdens de Christmas giftprogramma’s. We konden 
het niet alleen! De lokale bevolking hielp vaak mee om onze programma’s uit te voeren. Het gaf deze mensen zelf ook weer 
hoop. Tijdens de vele programma’s voelde je dat het Licht de duisternis doorbrak. We zagen ook vaak dat dankzij onze Manneka-
programma’s vele Liberianen net dat kleine zetje kregen om zelfstandig weer hun eigen levensweg te bewandelen. Terugkijkend 
op de zeven jaren Manneka zien we overal Lichtjes branden. Soms zijn de vlammetjes onrustig en lijken ze bijna uit te gaan, maar 
dan opeens staan ze weer in volle gloed te branden.

God gaf ons wijsheid moed, kracht en gezondheid om ook in 2016 veel projecten te kunnen uitvoeren. Het uitvoeren konden we 
alleen samen: zonder de hulp van de Manneka Support Groep (MSG) en u allen, waar ook ter wereld, hadden we dit vele werk niet 
kunnen doen. Uw steun in de vorm van de duizenden gebeden, berichten, kaarten, spontane zelf opgezette acties, medeleven en 
giften is eigenlijk met geen woorden te beschrijven. U liep met uw Lichtje naast ons op de weg die we in het afgelopen jaar gegaan 
zijn. En regelmatig lichtte u ons even extra bij!

Ondanks dat Mambu nu een Schengenvisum heeft, hebben we toch besloten om in 2017 niet naar Nederland te komen. In de zomer 
zijn de verkiezingscampagnes in volle gang. Om juist in die periode voor een lange tijd van huis te zijn, lijkt ons geen goede optie.
Door het schrijven van onder andere onze wekelijkse berichtjes (zie Facebook) en door de regelmatig verschijnende nieuwsbrief 
hopen we D.V. ook in 2017 met u in contact te blijven.

Hartelijke groeten vanuit Monrovia,
Mambu en Anneke Quoi

Via een afgevaardigde van de Nederlandse ambassade, die 
belangstellend vroeg naar het werk van Manneka, kregen 
Mambu en Anneke het advies om een sponsorverzoek op 
het gebied van WASH in te dienen. Zo gezegd, zo gedaan. 
In november werd dit voorstel goedgekeurd. De uitwerking 
is in 2016 begonnen en loopt door in 2017. Mede door 
deze financiering willen we de volgende werkzaamheden 
uitvoeren:

 > Het trainen van mensen die zorgdragen voor een waterput 
en touwpomp, zodat deze in goede conditie blijft. 

 > Twee touwpompreparatieteams opzetten in Bomi County 
en Montserrado County. Twee keer vijf mensen opleiden 
zodat ze de kennis en vaardigheden krijgen om zelf een 
touwpomp te installeren, onderhouden en te repareren. 
Uiteindelijk zullen zij het onderhoud aan touwpompen 
overnemen van Manneka.

 > Touwpompen beschikbaar stellen voor gemeenschappen 
die afhankelijk zijn van boorgaten voor hun 
watervoorziening, door het introduceren van een 
touwpomp die past op een boorgat. 

Deze werkzaamheden vinden plaats in Montserrado en Bomi 
County. Meer dan tienduizend mensen worden hierdoor 
geholpen en krijgen toegang tot schoon drinkwater. 

Manneka NGO hoopt verder de volgende werkzaamheden te 
continueren en uit te breiden. 

 > Indien mogelijk kinderprogramma's uitvoeren rondom 
persoonlijke hygiëne. 

 > Christmas giftbags voor duizenden kinderen.
 > Voedselemmers voor bejaarden/gehandicapten rond 26 juli 
(Liberiaanse onafhankelijkheidsdag) en kerst. 

 > Het organiseren van voetbaltoernooien in Bomi County om 
dorpen op deze manier dichter bij elkaar te brengen. 

 > Het ontwerpen van een monument voor ebola-slachtoffers 
en dit ontwerp gezamenlijk met de plaatselijke bevolking 
realiseren.

 > Produceren van schoolmeubilair en andere 
schoolmaterialen voor kleuter- en basisscholen. 

 > Schoolbeurzen en (in samenwerking met Biblionef) 
schoolbibliotheken opzetten.

Langzaam is Manneka met de touwpompenproductie uit 
de tijdelijke werkplaats in de tuin van Mambu en Anneke 
gegroeid. Dankzij donaties hoopt Manneka in 2017 te 
beginnen met de bouw van de touwpompenfabriek op het 
aangekochte stuk land, zo’n 40 km buiten Monrovia, op de 
weg richting het vliegveld.

Werkzaamheden van de Manneka Support Groep:
 > Het vergroten van een betrokken, biddende achterban.
 > Het uitbrengen van nieuwsbrieven, jaarverslag en het 
onderhouden van de website en social media.

 > Een beheerste groei van financiering van projecten en het 
uitbrengen van projectvoorstellen.

 > Het verzorgen van terugkoppeling van uitgevoerde 
projecten.

 > Het begeleiden van bezoekers aan Mambu en Anneke.

Nawoord

Website www.manneka.nl

e-mail info@manneka.nl

Giften via rekeningnummer NL10 ABNA 0542 4325 28

Stichting Manneka Nederland t.n.v. Stichting Manneka Nederland (ANBI erkend)

Herkomst van de giften:

Onderstaand een tabel en grafiek waar de giften over 2016 vandaan kwamen en wat de bestemming van giften was. 

Papendrecht, 
Akkoord:

W.A. Romijn
Penningmeester

Papendrecht, 
Akkoord:

G.J. Otterman
Voorzittter

Papendrecht, 
Gezien:

Diakonie Herv.Gem. Pap.

Herkomst van giften 2016

Privédonaties € 29.987

Bedrijfsmatige donaties € 35.550

Kerkelijke donaties € 19.283

Acties € 2.467

Totaal € 87.286

Bestemming van de giften 2016

Algemeen € 38.074

WASH € 22.600

Persoonlijk & Verzekeringen € 2.425

Jongerenprojecten € 12.612

Ouderenzorg € 5.605

Specifieke projecten € 3.273

Transportkosten € 2.698

Totaal € 87.286
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Korte toelichting op de baten
In 2016 waren er speerpunten op het gebied van onder-
wijs en ouderenzorg, wat zich uitte in hogere inkomsten in 
die gebieden. Er lag minder nadruk op WASH dit jaar. De 
overige inkomsten zijn in lijn met 2015.

Korte toelichting op de lasten
Stichting Manneka Nederland heeft vrijwel geen interne 
kosten. Het meeste geld wordt overgemaakt naar Liberia 
of besteed volgens de doelstelling. Slechts 1.261 euro, dat 
is 1,2 procent van de totale inkomsten, wordt gebruikt 
voor de stichting zelf. De kosten voor het overmaken van 
geld naar Liberia zijn iets gestegen, omdat er vaker een 
kleiner bedrag is overgemaakt ten opzichte van 2015. 
WASH-uitgaven liggen dit jaar een stuk hoger vanwege het 
reserveren van giften voor 2017.

Herkomst en bestemming giften

Herkomst van giften 2016
  �
Privédonaties 29.987
Bedrijfsmatige donaties 35.550
Kerkelijke donaties 19.283
Acties 2.467
Totaal 87.286

Bestemming van de giften 2016
  �
Algemeen 38.074
WASH 22.600
Persoonlijk & verzekeringen 2.425
Jongerenprojecten 12.612
Ouderenzorg 5.605
Specifieke projecten 3.273
Transportkosten 2.698
Totaal 87.286



Particulieren, bedrijven, scholen, 
voetbalclubs, stichtingen, vermogensfondsen, 

bijbelclubs, zendingscommissies:
dank u wel voor 

uw steun aan Manneka in 2016!


