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Realisatie jaarverslag:
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Meer informatie over Manneka?
www.manneka.org | www.facebook.com/manneka.org

Het werk van Manneka financieel ondersteunen?
Maak uw gift over op IBAN: NL10 ABNA 0542432528 
ten name van Stichting Manneka Nederland.
Onze stichting is ANBI-erkend.

Wilt u met regelmaat op de hoogte gehouden worden?
Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief  
(verschijnt 4x per jaar). Mail naar info@manneka.org.

Vragen? Nieuwsbrief per post ontvangen?
Neem dan contact op met Rachel ‘t Jong 
(secretariaat MSG): 06-14148211.
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Beste lezer,
Het jaar 2019 begon voor Manneka hoopvol. Via onze 
trouwe gevers kwamen er algemene, maar ook gerichte 
giften binnen waardoor WASH-projecten konden worden 
opgezet en de touwpompenfabriek kon uitbreiden. 
Mambu was daar druk mee. Annekes gezondheid liet 
helaas te wensen over. Het klimaat, vuilverbrandingen, 
uitlaatgassen en de drukke kerstperiode ‘sloegen’ op haar 
longen.

Opeens ontstond er druk van buitenaf. Dreigende situaties. 
De politie nam dit serieus en zette 24 uur per dag, zeven 
dagen per week bewaking in. De vrijheid was weg en het 
werkgebied Bomi een no-go area. Besloten werd de trip 
naar Ghana te vervroegen om materialen voor de fabriek te 
kopen en tot rust te komen. Advies om tijdelijk uit Afrika te 
vertrekken werd opgevolgd en daarom werd afgereisd naar 
Nederland.

Afstand nemen. Het was hard nodig. Vervolgens belandde 
Anneke plots in het oogziekenhuis in Rotterdam. Een 
ingreep aan een oog was noodzakelijk. Blindheid dreigde. 
Na weken van herstel bleek dat het oog gered was. 
Dankbaar. 

De gedwongen rust was goed voor Mambu en Anneke. 
Gesprekken, bidden, bouwen aan vertrouwen. Dank aan 
God en het geloofsvertrouwen. Langzaam konden zij 
zich herpakken, werd besloten het werkgebied te gaan 
verleggen en uit de stad te verhuizen. Terug in Liberia 
werd een huis nabij de touwpompenfabriek gehuurd 
en het nieuwe werkgebied daaromheen verkend. De 
Christmas Gifts voor kinderen en ouden-van-dagen 
in de nieuwe omgeving werden net zo dankbaar 
ontvangen.

Gebeurde er dan verder weinig? Nou, leest u dit 
jaarverslag er maar op na… t De maanden van 
onzekerheid hadden hun weerslag op de giften. Het 
financieel jaarverslag laat dat zien. We vertrouwen 
erop dat in 2020 het herstel zich doorzet. De kansen en 
uitdagingen zijn er. Helpt u biddend en gevend mee?

Bedankt voor uw betrokkenheid!

Gerrit Jan Otterman
Voorzitter Stichting Manneka Nederland

Manneka Inc.
Liberia is een van de armste landen ter wereld. Zo'n 85 procent van 
de Liberianen leeft onder de armoedegrens. Sinds het einde van 
de burgeroorlog in 2003 is het relatief rustig in het land, toch heeft 
het recentelijk nog klappen gekregen. Dit kwam onder meer door 
de uitbraak van ebola. 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 
schoolgeld betalen.

Om zich in te zetten voor de bevolking van Liberia, door middel van 
projecten in WASH (Water, Sanitation and Hygiene), kinder- en 
jeugdwerk en ouderenzorg, hebben Mambu en Anneke Quoi-de Kok 
in 2008 Manneka Inc. opgericht. Deze officiële Liberiaanse NGO staat 
geregistreerd onder MFDP/NGO/Ac#0330. 

Ondersteuning uit Nederland.
Om Manneka Inc. te ondersteunen (in zaken als fondsenwerving, 
communicatie en advies) is in 2008 de Manneka Support Groep 
(MSG) opgericht. Om de hulp meer te structureren is in mei 2011 
Stichting Manneka Nederland (SMN) in het leven geroepen. Manneka 
Inc. kan in Liberia haar werk doen dankzij financiële, materiële en 
morele steun vanuit Nederland. Een aantal keer per jaar is er een 
gecombineerde vergadering van SMN en de MSG. De leden van het 
bestuur van SMN en van de MSG ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. 

Door SMN worden giften overgemaakt naar de bank in Monrovia, waar 
deze opgenomen kunnen worden door Manneka Inc. ten behoeve 
van ontwikkelingswerk in Liberia. Vanuit Liberia ontvangt onze 
penningmeester een terugkoppeling en verantwoording, zodat de 
giften en uitgaven secuur worden bijgehouden. De stichting beoogt 
niet het maken van winst en is ANBI-erkend.

Manneka Support Groep
 > Gerrit Jan Otterman (voorzitter)
 > Willem Romijn (penningmeester)
 > Rachel ‘t Jong (secretariaat)
 > Engelien Bosman
 > Henriëtte van de Bunt
 > Nadia van Noppen

Stichting Manneka Nederland
 > Gerrit Jan Otterman (voorzitter)
 > Engelien Bosman (secretariaat)
 > Willem Romijn (penningmeester)
 > Anneke Quoi

Organisatie



WASH Water
Sanitation
Hygiene

 > Begin 2019 vertrok ons WASH-team naar Bomi om 
groot onderhoud te doen aan vijftien waterputten. In 
Ngardorhum had de bevolking de touwpomp lokaal 
gerepareerd met een stuur.  

 > In februari installeerden we de honderdste touwpomp 
op een nieuw gegraven waterput bij de Linda Thomas 
Greenfield school op de Edward Kessely army barracks in 
Margibi County. 

 > Waterputten in Majema en Jonmabar kregen ook 
groot onderhoud. Veel vissersfamilies zijn verhuisd 
en wonen nu op een strook strand geklemd tussen de 
Atlantische Oceaan en de Lofa river. Dagelijks halen ze 
schoon drinkwater voor hun gezinnen bij de waterput in 
Jonmabar. Dat is per kano ruim een half uur varen. 

 > Massaal worden de Manneka-waterputten in Monrovia 
gebruikt, omdat de waterleiding vaak niet werkt en 
Liberiaanse families geen geld hebben om dagelijks 
zakjes mineraalwater te kopen. Naast kleine reparaties 
aan touwpompen werd ook vijf keer groot onderhoud aan 
waterputten uitgevoerd in Greater Monrovia. 

 > Voor de eerste keer in het bestaan van Manneka was bij 
een waterput op 12 meter graven nog geen druppel water 
te vinden (bij de Vortor School). We kijken naar een optie 
om tijdens de droge tijd met manual drilling hier toch een 
waterput te kunnen creeëren. 

 > Bij de nieuw gebouwde Jenneh school konden we echter 
wel een nieuwe waterput graven en hebben honderden 
leerlingen inmiddels de beschikking over schoon 
drinkwater. 

 > Tijdens ons verblijf in Nederland werd er door ons WASH-
team een tweede, nieuwe waterput gegraven op de 
Edward Kessely Army Barracks. 

 > We zijn aan het brainstormen over hoe touwpompen 
sneller gerepareerd kunnen worden in Bomi en Greater 
Monrovia. Het reserveonderdelendepot is vaak op grote 
afstand, zo ook de touwpompreparateurs. We werken 
plannen uit en hopen bij genoeg funding deze uit te 
voeren in 2020. 

 > Tijdens ons verblijf in Nederland is er met diverse 
mensen nagedacht over een duurzamere touwpomp. 
Dankzij een goedgekeurd proposal gaan we een 
paar proefexemplaren van deze touwpomp testen op 
waterputten in overbevolkte gebieden in Liberia.  

 > Mambu Inc. voert de WASH-projecten uit voor Manneka 
Inc. Particulieren beginnen nu ook de Made in Liberia 
touwpomp via Mambu Inc. te kopen. Mambu Inc. is een 
officieel geregistreerd Liberiaans bedrijf dat zich richt op 
het professioneel uitvoeren van WASH-activiteiten en het 
produceren van betonproducten. 

Gerealiseerd in 2019

Nieuwe waterputten 3

Nieuwe waterput gestart 1

Grootonderhoud aan waterputten 24

Klein onderhoud aan waterputten 22



 > 300 kinderen woonden het paasprogramma bij in de Rock 
Hole Community. 

 > 2016 kinderen ontvingen dit jaar als Christmas gift een 
waterfles met twee plastic schaaltjes, te gebruiken voor 
rijst en soep, daarbij een lepel, bellenblaas en een lolly. Dit 
jaar deelden we de Christmas gift alleen in Margibi County 
uit, in dorpen rondom de touwpompenfabriek.

 > De jeugd in Dolo Town ontving een leren voetbal en  
80 waterflessen. Ook gaven we rond de kerst aan de jeugd 
van vijf andere dorpen in Margibi een voetbal.

 > In When town, Ambush Curve and Palm Wine Station werd 
er op Eerste Kerstdag voor alle kinderen gekookt door de 
chair lady en enkele moeders. Ze ontvingen de ingrediënten 
van Manneka. 

 > Zowel op 29 november als 25 december werd in 
Needowein een kickballwedstrijd door de meisjes en een 
voetbalwedstrijd georganiseerd door Manneka FC. Na 
afloop was er beide keren een maaltijd voor spelers en 
bezoekers.

 > Gedoneerde voetbalkleding werd uitgezocht en gedoneerd 
aan verschillende community voetbalteams in Margibi 
County. Niet-complete setjes werden uitgedeeld aan 
spelers, zodat ze dit tijdens trainingen kunnen dragen.

 > Op 2 januari 2019 werden in Sinkor de laatste 
hygiënetasjes met herbruikbaar maandverband, zeep en 
ondergoed uitgedeeld door Jasmijn. We krijgen enorme 
positieve reacties op dit project en hopen in 2020 dit 
project samen met Jasmijn verder uit te breiden naar 
Margibi County.

 > 1000 kerstspellen werden in Nederland geprint en per DHL 
naar Liberia verstuurd. Helaas raakten de spellen zoek. 
In Nederland werd het spel in het Nederlands vertaald 
en tijdens kerstprogramma’s uitgedeeld aan honderden 
kinderen in onder meer Harderwijk en Papendrecht.

 > Manneka maakte het mogelijk dat 25 kinderen uit kansarme 
families een ticket ontvingen om naar het kinderdiner te 
komen, georganiseerd door Monrovia Christian Fellowship.

Kinder- en jeugdhulp
 > Van de vijftien leerlingen met een Manneka-schoolbeurs 

in schooljaar 2018-2019 gingen veertien over naar de 
volgende klas. Helaas is met één scholier het contact 
verbroken tijdens het schooljaar. Vier Manneka-studenten 
haalden het WAEC-examen voor grade 9 en zijn na de 
zomervakantie begonnen in de senior highschool, grade 10.

 > Voor schooljaar 2019-2020 konden we dertien studenten 
helpen met een Manneka schoolbeurs. Bijzonder is dat 
Princes Romeo, 14 jaar en wonend in een klein dorpje in 
Margibi County, voor het eerst naar school kon. Ze krijgt 
bijles op school zodat ze snel het ‘kleuterklas’-niveau kan 
doorlopen.

 > We hielpen een jongen met de kosten om zich in te 
schrijven bij een van de universiteiten in Liberia. Drie 
andere families klopten aan onze kantoordeur of we 
konden helpen met gedeeltelijk de school van hun kind te 
betalen. 

 > We betaalden voor drie personen de kosten voor rijlessen. 
Groot feest toen ze ook in één keer slaagden. Al heb je geen 
auto, de rijschool zelf maakt het mogelijk dat bij betalen 
van diesel/bezine je gebruik mag maken van hun auto’s om 
je vaardigheid bij te houden.

 > 150 rugzakjes, gevuld met schrijfwaren, speelgoed en 
hygiëne-items, konden we in april uitdelen aan kinderen 
uit kansarme gezinnen in Monrovia. Zij gaan wel naar 
governmentscholen, maar hun ouders kunnen nauwelijks 
de overige kosten zoals een rugtas en schrijfwaren betalen.

 > De laatste persoonlijke hygiëneboeken ‘The New Old 
Road’ werden uitgedeeld onder studenten van de Wehn 
community school en Beautiful beginnings school Harbel 
Market in Margibi County. Inmiddels is dit boek ook 
vertaald in het Frans en (niet-Liberiaans) Engels voor 
gebruik in Ghana.

 > Bij onze touwpompenfabriek konden we dankzij fondsen 
vier jongeren trainen in het vak van putten graven/
touwpompen maken, installeren en onderhouden. 
Wekelijks komen jongeren langs met de vraag of ze ook bij 
ons kunnen komen werken en het vak leren.

Scholing

 > Maandelijkse verstrekking van basisvoedsel voor 
enkele bejaarden in Joe village (rijst, mixkoffie, suiker, 
plantaardige olie, gerookte vis etc).

 > Gemiddeld zeven families ontvingen per maand een zak 
rijst van 25 kilogram.

 > 156 hygiëne-/voedselpakketten uitgedeeld rond de 
kerstdagen aan bejaarden/gehandicapten in Monrovia, 
dorpen in Margibi County en zes emmers voor ouderen in 
Bomi County.

 > Een nieuw bed en matras werden aangeschaft voor een 
bejaard echtpaar. Een jaar huur voor twee kamers betaald 
voor een alleenstaande moeder met vijf kinderen.

 > Twee vrouwen geholpen met een doorstart van hun kleine 
food business op tafels in de markthal van de Caldwell 
markt. Veel Liberiaanse families leven van minder dan 1,90 
USD per persoon per dag en worden daarom gedwongen 
om alleen etenswaren in zeer kleine hoeveelheid kopen.

 > Medicijnen/transport naar ziekenhuis voor negen 
verschillende personen.

 > DHL transportkosten Nederland – Liberia voor nieuwe 
voetprotese John.

 > Repareren van een laptop voor een Liberiaanse familie.
 > Tientallen families die op de rand van de armoedegrens 

leven konden in mei gratis komen shoppen in de tuin van 
huize Quoi (kleding en schoenen, meegekomen met de 
containers uit Nederland). 

Ouderenzorg en noodhulp 



In Nederland...
Communicatie met de achterban
In 2019 werd het jaarverslag en drie keer een nieuwsbrief 
van Manneka verspreid onder de achterban. Daarnaast 
hielden we de achterban op de hoogte via Facebook. 

Fondsenwerving
Verschillende acties werden ondernomen om fondsen voor 
Manneka te werven: 

 > De MSG diende projectvoorstellen in bij 
vermogensfondsen, bedrijven en instellingen, met 
name voor de financiering van WASH. Zie het financiële 
overzicht voor de resultaten hiervan. 

 > MSG haalde met de jaarlijkse kerstactie in Papendrecht 
ruim 1200 euro op met de verkoop van kransen, 
boterstaven en chocola. 

Bezoek aan Ghana en Nederland
Het idee was dat Mambu en Anneke in maart 2019 naar 
Ghana af zouden reizen om mallen te kopen, maar dit 
werd verplaatst omdat er een container aan kwam (veel 
papierwerk). Half april kwamen ze noodgedwongen onder 
politiebescherming en kregen ze het advies om half mei toch 
naar Ghana te vertrekken. 

De ambassadeur van de Nederlandse ambassade in Ghana 
raadde Mambu en Anneke aan om een aantal weken naar 
Nederland te gaan. Een Schengen-visum was binnen een 
paar dagen geregeld. Een spoedoperatie aan Annekes oog 
maakte de onverwachte trip naar Nederland nog zes weken 
langer. In die tijd hebben ze niet stilgezeten:

‘We hebben met diverse mensen een duurzamere touwpomp 
uitgedacht. Samen met Hijltje Vink en Leandra Stolk is 
gebrainstormd over een nieuw kinderboekje gericht op 
zwerfafval. En onverwachts deed de mogelijkheid zich voor om 
een container vol tweedehands schoolmeubelen naar Liberia 
te sturen, dus in de laatste weken druk bezig geweest met het 
inpakken van alle spullen.’

In Liberia...
Kantoor en personeel
Eind september is het kantoor van Manneka verhuisd naar 
de touwpompenfabriek. Eind december zijn de gedoneerde 
zonnepanelen geïnstalleerd en beschikt deze locatie continu 
over stroom. Telefoonkaarten, internetkosten, kosten voor 
elektriciteit en waterverbruik en reparaties van apparatuur 
vallen onder organisatiekosten (zie financieel overzicht).

Bij terugkeer in Liberia hebben Mambu en Anneke helaas 
hun beveiligers moeten ontslaan in verband met de 
verhuizing. Ze maken nu gebruik van een beveiligingsbedrijf 
dat ervoor zorgt dat er dagelijks beveiligers zijn op hun 
compound. 

Ook van de chauffeur is afscheid genomen, omdat de 
werkzaamheden van Manneka nu plaatsvinden in Margibi 
County. Zowel Mambu als Anneke rijden nu zelf naar de 
projecten toe. 

Manneka werkt tevens met vrijwilligers en aannemers, met 
name voor WASH-projecten. Jaarlijks moet Manneka
verschillende keren verantwoording afleggen bij diverse 
Liberiaanse ministeries over het personeel (wie, welk 
salaris, hoeveel uren, projecten en dergelijke).

Jaarrekening 2019Organisatie 
in 2019 Overzicht van de Activa en Passiva

Activa 2019 2018
 € €
Spaarrekening  20.500 20.500
Bankrekening 37.797 37.845
Privélening lange termijn (tegoed) 0 2.825
Tegoed bij zendingscommissie 0 2
Tegoed bij PayPal 721 721
Tegoed bij iDeal (Sisow) 273 335
Contanten 0 500
Overlopende activa 2.378 3.360
Totaal Activa 61.670 66.088

Passiva 2019 2018
 € €
Resultaat voorgaande jaren 35.789 39.952
Winst en verlies 5.281 4.163-
Reservering/afschrijving auto 4.600 3.300
Reservering WASH-projecten 6.000 17.000
Reservering transportkosten 0 5.000
Noodfonds 10.000 5.000
Totaal Passiva 61.670 66.089

Overzicht van de Lasten en Baten

Lasten 2019 2018
 € €
Provisie geldtransfer 1.147 1.945
WASH-uitgaven 28.290 47.253
Organisatiekosten 2.474 12.109
Bedrijfsvoering Liberia 36.180 36.351
Huishouding 13.234 6.300
Transportkosten 12.721 6.300
Incidentele kosten/onvoorzien 5.148 53
Kinder- en jeugdwerk 5.623 14.519
Onderwijs 5.263 5.417
Touwpompprojecten 12.207 17.656
Ouderen en gezondheidszorg 5.442 5.730
Totaal Lasten 127.728 153.633

Baten 2019 2018
 € €
WASH 33.670 48.306
Huishouding 2.292 5.899
Reservering transportkosten 5.000 0
Algemene giften 65.827 59.398
Jeugdprogramma’s 4.851 14.329
Onderwijs 3.890 6.170
Ouderen en gezondheidszorg 6.129 7.268
Touwpompprojecten 11.350 8.100

Totaal Baten 133.009 149.470
Totaal Lasten 127.728 153.633
Winst en verlies 5.281 4.163-

Toelichting op Activa en Passiva | Zowel de inkomsten als de uitga-
ven lagen in 2019 lager dan in het voorgaande jaar en bleven daardoor in 
evenwicht. Het patroon van inkomsten blijft grillig met opnieuw een piek aan 
giften aan het einde van het jaar, waardoor een geprojecteerd verlies eind 
2019 alsnog werd omgebogen naar een positief resultaat. Daardoor moest er 
wel opnieuw een reservering voor 2020 gemaakt worden voor de WASH- 
activiteiten. Ook de reservering voor de vervanging van de auto alsmede de 
reservering voor het Noodfonds konden volgens plan verder worden vorm-
gegeven. Aan de activakant staat dit keer een overlopende activa vanwege 
een storting vanuit de Zendingscommissie van de Herv. gem. Papendrecht 
die al wel was afgeschreven in 2019 maar nog niet was bijgeschreven bij 
ons. Verder is de langlopende lening afgelost zodat deze van de balans zal 
verdwijnen.

Toelichting op de baten | Wat opvalt in vergelijking met het voorgaande jaar 
bij de baten is dat het bedrag aan giften voor algemene middelen ondanks de 
teruglopende giften toch weer iets hoger is uitgevallen dan het voorgaande 
jaar. De inkomsten voor de touwpompprojecten zijn het directe gevolg van 
gerichte inspanningen voor dit doel. Vanwege de situatie ter plaatse zijn er 
geen grote jeugdbijeenkomsten georganiseerd en is er daarvoor dus ook niet 
specifiek actie gevoerd. 

Toelichting op de lasten | Omdat er in 2019 een goede terugkop-
peling was met betrekking tot de besteding van de giften kunnen 
deze ook beter uitgesplitst worden naar de specifieke besteding. 
Er zijn vanwege de situatie ter plaatse duidelijk minder WASH 
projecten uitgevoerd. De post huisvesting is dit jaar hoger dan 
verwacht vanwege de verhuizing van Anneke en Mambu. Ook de 
transportkosten vallen hoger uit vanwege de verscheping van twee 
containers aan het begin van het jaar. Verder valt de post onvoorzien 
op vanwege het ongeplande verblijf in Nederland en moest er ook 
een medische behandeling worden ondergaan. Wanneer dit alles 
bij elkaar geteld wordt geeft dat voor 2019 toch nog een positief 
resultaat van 5.281 Euro.



Plannen voor 2020
 > Meer spare depots opzetten in Bomi, zodat 

pomp technicians ter plaatse de touwpompen 
kunnen repareren.

 > Nieuwe waterputten graven, groot onderhoud 
aan bestaande waterputten, installeren van 
touwpompen.

 > Het nieuwe, duurzamere model touwpomp 
testen op verschillende locaties in Liberia.

 > Leraren van diverse basisscholen en middelbare 
scholen in Margibi County trainen over hoe ze 
kunnen vertellen over de gevaren van aids en 
hiv, aan de hand van het boekje ‘Brenda heeft 
een draakje in haar bloed’ van Hijltje Vink. 

 > Na het in 2018 uitgedeelde boekje ‘The New 
Old Road’ over persoonlijke hygiëne, zagen we 
dat het zeer noodzakelijk is dat kinderen meer 
informatie krijgen over zwerfafval en wat ermee 
gebeurt. 

 > In de zomer tien kinderclubprogramma’s 
draaien. Thema: ‘Shine your Light in the 
darkness’. 

 > Voedselpakketten voor bejaarden en  
Christmas gifts voor kinderen.

Vervolg 
jaarrekening

2019, een jaar om nooit te vergeten. Een van onze 
hoogtepunten in 2019 was de installatie van de honderdste 
touwpomp, ‘Made in Liberia’, op een nieuw gegraven waterput 
bij een school in Margibi County. 

De touwpomp heeft zich over de jaren bewezen in Liberia. We zijn 
dankbaar dat een team in Nederland zich buigt over de pomp, 
om het model nog duurzamer te maken. En wat is mooier dan de 
verhalen aan te horen van onze WASH-jongens, die na intensieve 
training nu de moed en de kennis hebben om samen met de Field 
supervisor waterputten te graven diep onder de grond? Onze kennis 
dragen we langzaam over aan een nieuwe generatie Liberianen.

Voor ons persoonlijk waren sommige maanden in 2019 zeer donker 
en beangstigend. De vele gespreken met u tijdens ons onverwachte 
verblijf in zowel Ghana als Nederland hebben ons goed gedaan. We 
danken God dagelijks voor onze vrijheid. Zo brak ook het moment 
aan dat we beiden bijna gelijktijdig duidelijk voelden dat we weer 
terug moesten naar ons thuis, Liberia. We vonden een nieuw huis 
dichterbij de touwpompenfabriek. God opende onze ogen voor 
het vele leed van Liberianen op het gebied van WASH en onderwijs 
in dorpen rondom de touwpompenfabriek. In 2020 hopen we ons 
vooral daarop te richten.

Wat is er samen met en dankzij u en de Manneka Support Groep 
een werk verzet! Een Liberiaans spreekwoord zegt het zo mooi: ‘Als 
iemand je rug wast, was je zelf je buik’. Uw support in welke vorm 
dan ook, gaven ons kracht, wijsheid, moed en energie om de vele 
projecten in 2019 uit te voeren. Werken in Liberia is vaak ‘not easy 
oh’. Maar bovenal: ‘Thank God’.

“De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Al ging 
ik door een dal der schaduw des doods. Ik zou geen 
kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij.” Vanuit ons geloof, vertrouwend op 
die Herder, hopen we ons werk voort te zetten in het jaar 
2020. Hier in Liberia, ‘where we belong’. 

Mambu en Anneke Quoi

Home is not where we live, home is where we belong!
Afrikaans spreekwoord

NawoordHerkomst van de giften 2019
 €
Privédonaties 50.629
Bedrijfsmatige donaties/fondsen 55.055
Kerkelijke donaties 4.081
Reserveringen en acties 23.243
Totaal 133.009

Besteding van de giften 2019
 €
Algemeen 44.949
WASH 28.290
Huishouding 13.234
Jeugdprojecten 10.885
Ouderen- en gezondheidszorg 5.442
Touwpompprojecten 12.207
Transportkosten 12.721
Totaal 127.727

Voor de overzichtelijkheid zijn alle uitgaven in  
Nederland en Liberia opgeteld waarbij de  
uitgaven in Liberia eerst zijn teruggerekend naar 
euro's volgens de koers van dat moment.



Hartelijk dank voor uw support in 2019  !

Bejaardenzorg

Kinder- en jeugdprogra
mma ’

s

 WASHOnderwijs


