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1. Doelstelling 
 
Stichting Manneka Nederland ondersteunt de non governmental organisation, 
de ngo “Manneka Inc.” in Liberia.  
 
Manneka Inc. is een lokale Liberiaanse ontwikkel- & zendingsorganisatie die 
geleid wordt door het echtpaar Mambu & Anneke Quoi – de Kok en die zich 
vanuit christelijke drijfveren onder meer richt op: 

� WASH; schoon drinkwater door het realiseren van nieuwe waterputten 
en onderhoud / renovatie van bestaande waterputten en hygiëne 
trainingen 

� Kinderwerk & jeugdhulp; onderwijs via de Jo-villageschool, 
schoolbeurzen, trainingsfaciliteiten / stageplaatsen, bibliotheken, 
kinderclubactiviteiten, voetbaltoernooien 

� Noodhulp; medische- en voedselhulp aan de allerarmsten en ouden 
van dagen 

 
Missie van Manneka Inc in Liberia: “support and work with remote, often forgotten communities, 
providing acces to basic human needs”. 
Visie van Manneka Inc.: “to witness families becomming self sufficient and lifted out of poverty”.  
 
WASH staat voor Water, SAnitation & Health. 
De waterput is het centrale middelpunt van een dorp in de bush of een wijk in de stad. Iedereen komt 
daar bijeen. Drinkwater is voor heel de wereld de eerste levensbehoefte. Hoe belangrijk is het dan dat 
dat helder en zuiver is. Is er geen put, of is die kapot, dan wordt water uit de open watergeulen 
gehaald. Dezelfde geulen waarin gewast en geplast wordt… Mambu en zijn team zetten zich in zoveel 
mogelijk waterputten te realiseren en oude, kapotte putten op te knappen en te repareren. Het 
opknappen van pompinstallaties heeft inmiddels geleid tot een innovatieve, zelf te bouwen touwpomp 
waarvoor een touwpompenfabriek en -trainingsfaciliteit is gebouwd. De limiet van werkzaamheden 
wordt bepaald door de beschikbare fondsen. Er is nog zoveel te doen in een van de armste landen 
van de wereld. 
Rondom de put vindt het sociale verkeer plaats. Anneke doet daar veel contacten op en krijgt inzage 
in de noden van het betreffende dorp. Waar mogelijk wordt praktische hulp verleend.  
De sociale structuur is tijdens de lange burgeroorlog volledig verwoest. Twee generaties zijn 
opgegroeid zonder scholing. Veel Liberianen kunnen niet lezen of schrijven. Zonder scholing is 
ontwikkeling als individu en als natie niet mogelijk. Met de beperkte middelen die er zijn is een 
schoolgebouw opgericht waar dagelijks zo’n 150 kinderen les krijgen. Daarnaast zijn er andere 
scholen die praktisch ondersteund worden, bijvoorbeeld met 2e hands schoolmeubilair uit Nederland, 
en zijn zo’n 30 bibliotheken ingericht.  

 
Het logo van Manneka bestaat uit een stapeltje boeken, een 
verbindende golf en een waterdruppel. Schoon drinkwater verzorgen 
in overvloed en kinderen leren lezen en schrijven zodat zij hun 
persoonlijke toekomst en dat van hun omgeving, familie en dorp of 
wijk, positief kunnen beïnvloeden en bepalend kunnen zijn. 

 
Is ontwikkelingshulp aan Afrika, aan Liberia, een druppel op een gloeiende plaat?  
Op grote schaal lijkt dat zo te zijn. Manneka doet wat zij kan, maar brengt het land Liberia niet naar 
welvaart. Maar… je zult als kind maar wel leren lezen en schrijven; je zult nu net wel de beschikking 
krijgen over schoon drinkwater en/of hygiënetraining ontvangen en minder ziek worden. Je zult als 
individu nu maar net wel gezien en ondersteund worden. Je zult nu maar net wel die 
levensveranderende ontwikkelingsdruppel persoonlijk ontvangen… Daar gaat Manneka voor! 
 
Christenen herkennen de symbolen van het logo van Woordverkondiging en het brengen van 
overvloedig Levend Water. Bij al de activiteiten is er ruimte te vertellen waarom de hulp geboden 
wordt, wat de drijfveren zijn. Dat ieder mens telt en gelijkwaardig is en vanuit Christelijk perspectief 
gezien wordt. In moslimgebieden is dat niet vanzelfsprekend en dat is ook wel gebleken, maar voeg je 
het Woord bij de Daad, in die volgorde, dan ontstaat er een connectie die ruimte geeft voor dialoog en 
Levensverandering. 
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2. Werkwijze, activiteiten 
 
Via Facebook, nieuwsbrieven, website, mailings, presentaties, acties en gerichte verzoeken wordt 
promotie gevoerd en worden fondsen geworven om de activiteiten in Liberia mogelijk te maken. 
 
De Stichting Manneka Nederland kent een nauwe verbinding / ruime overlap met de Manneka Support 
Groep (msg) die als voorloper op de Stichting in 2009 in Papendrecht is opgericht. Deze msg ontstond 
om te komen tot een brede, biddende achterban en mentale en geestelijke ondersteuning voor 
Mambu & Anneke. 
 
 
 
3. Werving, beheer en besteding financiën 

 
Het totaal aan giften aan Manneka schommelt de laatste jaren gemiddeld rond de € 120.000,-- 

� Ongeveer 1/3 daarvan wordt door ruim 250 particulieren geschonken. Daarmee is een brede, 
trouwe achterban; 

� Circa 1/3 komt van kerkelijke organisaties; 
� En circa 1/3 wordt ontvangen van stichtingen, fondsen of bedrijven. 

 
WASH projecten zijn de kernactiviteit, daarnaast worden veel jeugdprogramma’s uitgevoerd en daar 
omheen vinden de overige activiteiten plaats. Ook deze drie groepen beslaan ieder zo’n 1/3 van het 
beschikbare budget. 
De middelen begrenzen de mogelijkheden. Met name de WASH activiteiten (waterputten) kunnen bij 
hogere inkomsten fors worden uitgebreid. De capaciteit is aanwezig. 
 
De penningmeester van Stichting Manneka Nederland beheert de financiën en controleert die van 
Manneka Inc. uit Liberia (die ook door de Liberiaanse overheid gecontroleerd wordt). De financiën en 
jaarrekening van de Stichting worden op haar beurt gecontroleerd door de Diaconie van de 
Hervormde Gemeente Papendrecht. Deze vastgestelde jaarrekeningen zijn terug te vinden op de 
website www.manneka.org onder de tab “over ons”.  
 
De Stichting Manneka Nederland heeft de ANBI status en heeft geen winst oogmerk evenals de 
Manneka Inc. in Liberia. Alle gelden worden aangewend voor de doelstelling. 
In samenspraak met Mambu & Anneke heeft de Stichting besloten in kleine stappen een 
calamiteitenbuffer op te bouwen tot ongeveer € 35.000,-- Zo kunnen schommelingen in het 
giftenpatroon worden opgevangen en is een noodbuffer aanwezig voor dekking van vaste lasten 
mocht er onverhoopt een calamiteit optreden.  
 
Giften worden soms gegeven met een “label”; een specifiek doel. Die giften worden apart 
geadministreerd en voor dat doel ingezet.  
Het komt voor dat de uitvoering in een volgend kalenderjaar plaatsvindt. Bijvoorbeeld als de giften in 
het najaar zijn ontvangen. Waterputten worden gegraven in het voorjaar als de grondwaterstand op 
haar laagst is (de regentijd is in de zomermaanden). Inwendig herstel van waterputten en het 
schoonmaken van filtergrind op bodems vindt eveneens in die periode plaats. Te vaak komen we 
oudere putten tegen die in andere jaargetijden gebouwd zijn en in de droge tijd geen grondwater meer 
bereiken. Waar mogelijk worden die putten in de droge tijd met speciale, smallere betonringen 
uitgegraven en verdiept tot in het grondwater. Herstellen (ook wel “rehabs” genoemd van 
“rehabiliteren”) van buitenzijden en loopwerk van waterputten en -pompen kan wel het gehele jaar 
door plaatsvinden. 
Waar van toepassing worden gelabelde giften dus gereserveerd en in een navolgend kalenderjaar 
besteed. De donoren worden hiervan op de hoogte gesteld en het wordt verwoord in het jaarverslag. 
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4. Organisatie, bestuurders, beloningsbeleid 
 
Organisatie 
Formele tenaamstelling :  Stichting Manneka Nederland 

Correspondentieadres : Enkweg 6, 8081RS, Elburg 

Oprichtingsdatum : 12 mei 2011 

Notariskantoor : Van Dijk De Jongh te Dronten 

Kamer van koophandel :  52722279 

Rekeningnummer IBAN : NL10 ABNA 0542 4325 28 

ANBI nummer RSIN : 850568420 

 
 
Bestuurders 
Voorzitter : Gerrit Jan Otterman, Papendrecht voorzitter@manneka.nl  

Secretaris : Engelien Bosman, Elburg secretaris@manneka.nl  

Penningmeester : Willem Romijn, Papendrecht penningmeester@manneka.nl  

Algemeen lid : Anneke Quoi – de Kok, Liberia 

 
 
Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Eventuele onkosten die direct toewijsbaar zijn 
aan de werkzaamheden kunnen gedeclareerd worden. 
 
 
Social media 
Website : www.manneka.org  

Facebook : www.facebook.com/manneka.org  

mailverkeer : info@manneka.org 

 
 
 
ondertekening,  
26 maart 2021 
 
G.J. Otterman 


