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Beste lezer,

Toen kwam en ging 2017… Terugkijkend is er opnieuw een jaar 
omgevlogen. Dankbaarheid overheerst: wat heeft het team van 
Manneka, onder leiding van Mambu en Anneke, een hoop werk 
mogen en kunnen verzetten. Touwpompen maken en installeren, 
mensen trainen, kinderprogramma’s uitvoeren en als schitterend 
hoogtepunt de start van de bouw van de touwpompenfabriek.  
U leest er op pagina 4-5 meer over.

Onverwachts kwam Anneke tweemaal kort naar Nederland. Als 
begeleider van een Nederlandse kennis die ziek werd en rondom 
de verkiezingen (verstandig om dan als ‘white woman’ even niet 
in Liberia te zijn). Zegenrijk waren die korte periodes. We zien dan 
ook enorm uit naar de driejaarlijkse verlofperiode van Mambu en 
Anneke komende zomer.

Manneka heeft een trouwe, brede, biddende groep mensen achter 
zich staan. We zijn u daar zeer dankbaar voor! Hopelijk zal dit 
jaarverslag u inspireren om dit vol te houden. Onder u, aangevuld 
door bedrijven, fondsen, kerken en stichtingen, bevinden zich 
veel sponsoren. Bij elkaar zijn dat er bijna 200. Teveel om een 
ieder bij naam te noemen in dit verslag. We hebben geprobeerd 
iedereen persoonlijk te bedanken door middel van een brief of 
mail. Geen bericht van ons gehad? Laat dat dan even weten via 
secretaris@manneka.nl (we hebben niet van iedereen de mail- of 
adresgegevens).

Op pagina 11 leest u de plannen voor 2018. Mogen we ook in het 
komende jaar op u rekenen? 

Hartelijk dank voor uw steun en veel leesplezier!

Gerrit Jan Otterman
Voorzitter Stichting Manneka Nederland

Voorwoord
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.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.

Vragen? Nieuwsbrief per post ontvangen? 
Neem dan contact op met Rachel Vink 

(secretariaat MSG): 06-14148211.

Colofon



Organisatie
Manneka NgO
Liberia (West-Afrika) heeft een burgeroorlog achter de rug en de gevolgen daarvan zijn tot op vandaag 
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. 

Om zich in te zetten voor de bevolking van Liberia hebben Mambu en Anneke Quoi in 2008 een 
hulporganisatie opgericht, Manneka NGO. Deze officiële Liberiaanse NGO (registratienummer MFDP/
NGO/Ac#0330) is actief 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)

Financiële steun
Manneka NGO kan in Liberia haar werk 
doen dankzij financiële, materiële en 
morele steun vanuit Nederland, via 
Stichting Manneka Nederland (SMN). 

Ook voert Manneka voor andere 
hulporganisaties projecten uit. In 2017 
waren dat ZOA, Biblionef, Geneva 
Global en NDR. De geldbedragen die 
met deze specifieke projecten gemoeid 
zijn, gaan rechtstreeks naar Liberia 
en lopen niet via SMN. De projecten 
waarover u in dit jaarverslag leest zijn 
zowel dankzij de financiële steun uit 
Nederland (80%) als via de opdrachten 
van deze medehulporganisaties (20%) 
mogelijk gemaakt.

Ondersteuning uit Nederland
Om Manneka NGO te ondersteunen (in zaken als 
fondsenwerving, communicatie en advies) is in 2008 de 
Manneka Support Groep opgericht. Om de hulp meer te 
structureren is in mei 2011 Stichting Manneka Nederland 
in het leven geroepen. Eens in de zes weken is er een 
gecombineerde vergadering van Stichting Manneka 
Nederland en de Manneka Support Groep. 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 ze opgenomen kunnen worden door 
Mambu en Anneke ten behoeve van ontwikkelingshulp 
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 Vink – 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 – algemeen bestuurslid
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WasH (Water, Sanitation and Hygiene)

4

Putten
Dankzij de giften van vele sponsoren werden de volgende werkzaamheden in 2017 mogelijk gemaakt:

 > Nieuwe waterput met de hand gegraven en touwpomp geplaatst:   3
 > Nieuwe waterput geboord/Afridev handpomp geplaatst:    4
 > Groot onderhoud aan waterput/touwpomp geplaatst:   10
 > Aantal provincies waar touwpompreparatieteams getraind zijn:   2  (5 mensen per team)
 > Aantal plaatsen waar begonnen is met een cashboxsysteem:  52  (in proces)
 > Aantal provincies waar reparatiespullen op voorraad liggen:   2
 > Repareren van touwpompen en klein onderhoud aan waterputten:  36

 > We trainden tien jongeren, in de 
provincies Montserrado en Bomi 
County. Zij hebben nu de kennis 
om touwpompen in hun omgeving 
te repareren, zodat Manneka niet 
meer tachtig kilometer hoeft te 
rijden om bijvoorbeeld een touw 
te vervangen.  

 > Elk dorp waar een put van 
Manneka staat werkt nu met het 
cashboxsysteem. Iedere week of 
maand betaalt elk huishouden 
in een dorp of gemeenschap een 
klein bedrag zodat, indien de 
pomp kapot is, de inwoners zelf de 
onkosten kunnen betalen.

verder... 
 > Is de nieuwe Nederlandse ambassadeur uit Ghana, Ron 

Strikker, al een keer bij onze WASH-projecten komen 
kijken in Bomi, samen met Felix Lomans (Nederlandse 
ambassade), die eerder dat jaar al een bezoek bracht 
aan de touwpompenwerkplaats in de tuin, tijdens een 
werkreis in Monrovia. 

 > Vormde Manneka naar aanleiding van trainingen in 
manual drilling (georganiseerd door ZOA/Practica) met 
acht organisaties een consortium: Madriccol. Later in 
het jaar moest Manneka helaas besluiten zich terug 
te trekken, omdat de kernwaarden van Manneka niet 
werden teruggevonden bij Madriccol.

H



start bouw touwpompenfabriek
Het jaar 2017 gaat de boeken in als het jaar dat er gestart werd 
met de bouw van een touwpompenfabriek. Hiermee wordt een 
lang gekoesterde droom van Mambu en Anneke werkelijkheid: 
jongeren trainen in het maken van touwpompen en zo kennis 
overdragen aan de nieuwe generatie van Liberia. Duizenden 
mensen zullen daardoor toegang krijgen tot schoon drinkwater! 

Hoewel deze fabriek nu dankzij allerlei fondsen en donaties 
wordt opgezet, is het streven om er binnen een paar jaar een 
goedlopend bedrijfje van te maken, zodat de financiële steun 
van Manneka NGO minder nodig is. In 2017 is voor dit bedrijfje 
de naam Mambu Inc. geregistreerd. Naast touwpompen zullen 
er in deze fabriek ook blokken en terrastegels worden gemaakt. 
De fabriek wordt gebouwd op een eigen stuk land, zo’n veertig 
kilometer buiten Monrovia, langs de weg naar het vliegveld. Er 

wordt nauw samengewerkt met het Ministry of Public Work.

Wat is een touwpomp?
Dit is een pomp die in ontwikkelingslanden zelf gemaakt kan worden en gebruikt wordt voor winning van 
drinkwater. De pomp is in staat om (grond)water op te pompen van een diepte tussen een en dertig meter. 

De touwpomp is gemaakt met lokale, recyclebare materialen en bovendien gemakkelijk te repareren, aangezien 
alle onderdelen lokaal gemaakt worden. Omdat er geen ijzer (alleen pvc) wordt gebruikt voor onderdelen in de 
put, is er geen roestvorming na chlorinering. 

Door het produceren van touwpompen kunnen mensen bij de waterput niet alleen via een 
simpele handomdraai hun emmers vullen met water, maar we bevorderen ook een schoner 
milieu, gaan verspilling van waardevolle grondstoffen tegen, bestrijden het afvalprobleem en 
bevorderen de werkgelegenheid.

H
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Jeugd en zorg
Kinderprogramma’s
Vanwege de verkiezingen in Liberia waren er dit 
jaar minder kinderclubactiviteiten. Zowel enkele 
dagen voor pasen als net voor kerst hadden we 
kinderclubprogramma’s voor de kinderen in de Rock 
hole community Paynesville. Ruim driehonderd 
kinderen kwamen op deze programma’s af. Naast 
het horen van een bijbelverhaal, het doen van 
spelletjes, het leren van nieuwe liedjes en een 
bijbeltekst, kreeg iedereen een warme maaltijd en 
een cadeautje mee naar huis. Met pasen was dit 
cadeautje een ketting met een kruisje, met kralen 
(in de kleuren van het Wordless Book). Aan de hand 
daarvan kan het paasverhaal uitgelegd worden.

Tijdens kerst kregen ruim 4000 kinderen als 
Christmas gift een waterfles, gevuld met waskrijtjes 
om de kerstplaten in het kerstboekje te kleuren, 
zodat ze ook een prijs konden winnen. Bovendien 
kregen ze nog een zonnebril en snoepgoed.

voetballen
Door het jaar heen hebben we tweedehands leren voetballen 
gegeven aan kinderen in verschillende dorpen in de bush. Er is 
een grote vraag naar voetbalkleding en -schoenen. Rond 26 juli 
(onafhankelijkheidsdag) werd er een voetbaltoernooi gehouden 
in Sinkor. Verschillende voetbalclubs speelden fanatiek om 
de beker. Bijzonder om met veel jongeren uit de ghetto’s op 
deze manier onafhankelijkheidsdag te vieren. Helaas raakten 
verschillende voetbalschoenen kwijt en in overleg met de 
vertegenwoordigers van de gemeenschap hebben we besloten 
dat we eerst garantie moeten krijgen over bepaalde zaken voor 
we doorgaan met voetbaltoernooien in deze wijk.
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scholing 
 > Manneka kon zestien kinderen een schoolbeurs geven in het seizoen 2016/2017. Studenten krijgen een uniform 
en geld om schoenen, sokken en een schooltas te kopen. Daarnaast krijgen ze schrijfwaren en schriften. Op een 
na gingen alle leerlingen over. Ook voor het seizoen 2017-2018 waren donoren bereid om een schoolbeurs te 
betalen. Dit seizoen kunnen tevens 16 kinderen naar school. 

 > Begin van het jaar is de schoolbibliotheek van Joe Village helemaal uitgezocht en opnieuw opgezet aan de 
hand van vier kleuren. Ook dit jaar waren er genoeg kinderen voor de speedschool in Joe Village. Al wat 
oudere kinderen die nog nooit naar school zijn geweest leren dan in een periode van tien maanden zoveel dat 
ze kunnen instromen in klas 2 of 3 van het nieuwe schooljaar. We hielpen als Manneka met het maken van 
visueel lesmateriaal. De Joe Village school krijgt steeds meer studenten uit de omliggende dorpen. Manneka 
onderhoudt de vier leraren met een bedrag van 25 dollar per persoon per maand, omdat ze nog steeds niet op 
de loonlijst van de overheid staan.

 > Dankzij boeken van Biblionef Nederland konden we zes scholen blij maken met honderden boeken en diverse 
spelletjes. In april gaven we een workshop aan de leraren van deze scholen over hoe je een bibliotheek moet 
runnen, hoe de spelregels van de verschillende spelletjes zijn en hoe je puzzels moet maken.

 > In de Jenneh #3 school bouwden we een klaslokaal om tot schoolbibliotheek met lokale materialen. Het 
resultaat mag er zijn!

 > De Coffee farm school kreeg een nieuw dak, plafond, schoolborden en twee kasten. 

Ouderenzorg
Maandelijks brachten we een voedselpakket bij 
bejaarden in Joe Village (onder meer rijst, olie, sardines, 
koffie en suiker). Daarnaast hebben we door het jaar 
heen 56 zakken rijst uitgedeeld aan families in Greater 
Monrovia. Eind mei (begin van de ramadan) werden 
100 emmers uitgedeeld onder bejaarden, met een 
kaartje met daarop de bijbeltekst Johannes 3:16. 
Van deze emmers werd 99 procent uitgedeeld onder 
moslims. Ook via deze emmers kunnen we het evangelie 
verspreiden. Rond kerst zijn er 150 emmers uitgedeeld. 
Regelmatig helpen we bejaarden ook met het betalen 
van medicijnen, een bezoek aan de dokter en dergelijke.

Noodhulp aan de poort
Dit jaar hebben we twee families geholpen om de huur van hun 
kamer te betalen. Het gaat om moeders die hun kinderen alleen 
moeten opvoeden en voor wie het heel moeilijk is om de huur voor 
een heel jaar vooruit te betalen.  
Verschillende personen hebben we geholpen met het betalen 
van medicijnen en bezoek aan het ziekenhuis. Vlak voor de eerste 
verkiezingsronde hebben we een aantal families geholpen met 
extra eten, zodat men iets in huis zou hebben rond de verkiezingen 
voor als deze uit de hand zouden lopen (wat gelukkig niet is 
gebeurd). Ook hebben we iemand geholpen met een ijzeren 
voordeur, gemaakt door onze lasser.
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Organisatie in 2017
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 
het huis van Mambu en Anneke in Congo Town. Telefoonkaarten, 
internetkosten, diesel en onderhoud voor de generator (gedeeltelijk) 
en reparaties van de laptop vallen onder organisatiekosten. 

Naast Mambu als CEO en Anneke als Manager General Affairs had 
Manneka in 2017 het volgende personeel: 

 > Wilson Toe (beveiliger)
 > James Kapdeh (beveiliger)
 > Bill Kanneh (chauffeur tot eind mei 2017)
 > Godfrey Moore (chauffeur vanaf 1 november 2017)
 > Alphonso David (leidinggevende WASH)
 > Stephen King (lasser vanaf 1 april 2017)
 > Christian Snawulu (administratief medewerker (acht maanden). 

Daarnaast werkt Manneka met vaste zelfstandige medewerkers en 
aannemers, met name bij WASH-projecten. Jaarlijks moet Manneka 
verschillende keren verantwoording afleggen bij verschillende 
Liberiaanse ministeries over het personeel (wie, welk salaris, hoeveel 
uren, projecten en dergelijke).

Bezoek ghana
Eind juni reisden Mambu en Anneke af naar Ghana 
om diverse redenen: het aanvragen van een nieuw 
paspoort voor Anneke, gecombineerd met een bezoek 
aan de Nederlandse ambassade, ontmoetingen met 
diverse WASH-NGO’s, om inspiratie op te doen voor de 
touwpompenfabriek, materialen in te kopen én om even 
op adem te komen. 

In Nederland...
Communicatie met de achterban
In 2017 werd zoals gebruikelijk vier keer een nieuwsbrief 
van Manneka verspreid. In april werd het jaarverslag 
van 2016 gedrukt en verspreid. De jaarlijkse Manneka-
dag vond plaats op vrijdag 16 juni in Papendrecht. Els 
van Noppen en Leandra Stolk, die beiden in Liberia bij 
Mambu en Anneke op bezoek waren geweest, vertelden 
over hun belevenissen. Daarnaast presenteerde 
penningmeester Willem Romijn de cijfers van 2016.

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 € 881,- op met de 
verkoop van kransen, boterstaven en chocola.



Jaarrekening 2017
Overzicht activa en passiva
Activa 2017 2016
  � �
Spaarrekening 20.500 20.500
Bankrekening 17.899 18.193
Tegoed bij zendingscommissie 1.480 513
Tegoed bij PayPal 724 676
Tegoed bij iDeal (Sisow) 112 40
Privélening lange termijn (tegoed) 2.825 2.825
Lening korte termijn (geleend) 1.589- 0
Totaal activa 41.952 42.747

Passiva 2017 2016
  � �
Reservering nieuwe auto 2.000 0
Reservering WASH-projecten 0 16.500
Resultaat voorgaande jaren 26.247 38.299
Winst en verlies 13.705 12.052-
Totaal passiva 41.952 42.747

Korte toelichting op de activa en 
passiva
De balans lijkt op die van het voorgaande jaar, maar er 
zijn toch wat verschillen te constateren. De reservering 
die gedaan is in 2016 is in 2017 benut. In 2017 is een 
reservering gedaan van 2000 euro voor de toekomstige 
vervanging van de auto. Daardoor is er in 2017 een over-
schot van 13.705 euro geboekt, die in 2018 weer ingezet 
kan worden voor het werk.

Overzicht lasten en baten
Lasten 2017 2016
  � �
Overgemaakt naar Manneka Inc 84.430 60.895
Overgemaakt via Western Union 1.577 11.100
Provisie geldtransfer 421 562
Kantoorbenodigdheden 291 320
Drukwerk en reclame 231 704
Administratiekosten 288 237
WASH-uitgaven 15.777- 18.216
Persoonlijk & Verzekeringen 3.013 2.615
Transportkosten 12.231 3.625
Incidentele kosten/onvoorzien 779 4.232
Totale lasten 87.483 102.507

Baten 2017 2016
  � �
Bankrente/Kortingen 25 193
Giften voor WASH 17.325 14.500
Giften voor leerprojecten 50 1.250
Giften Pers. & Verz 1.825 2.425
Giften voor transportkosten 25.000 2.698
Algemene giften 30.419 37.880
Giften voor jeugdprogramma’s 1.810 380
Giften voor jeugdkerstpakketten 7.908 5.706
Giften voor schoolgeld 4.313 3.338
Giften voor specifieke projecten 2.828 3.273
Giften schoolmeubilair 0 1.938
Giften voor ouderen 1.429 5.605
Giften voor touwpompenfabriek 8.000 8.100
Incidentele baten 257 3.169
Totale baten 101.188 90.455

Totale lasten 87.483 102.507

Resultaat 13.705 12.052-

Korte toelichting op de baten
In 2017 waren er speerpunten op het gebied van WASH, 
en kinderkerstpakketten. Er kwam een donatie voor een 
andere auto. Dit verklaart de wat hogere inkomsten op 
deze gebieden. De algemene (spontane) giften liepen 
terug.  

Korte toelichting op de lasten
Stichting Manneka Nederland heeft vrijwel geen 
interne kosten. Het meeste geld wordt doorgezet 
naar Liberia of besteed volgens de doelstelling. 
Slechts 810 euro, dat is 1 procent van de totale 
inkomsten, werd gebruikt door de stichting zelf 
(bijvoorbeeld de bankkosten en de drukkosten van 
dit jaarverslag). De WASH-uitgaven waren negatief, 
omdat er gebruik is gemaakt van een reservering.



Herkomst en bestemming giften
Herkomst van giften 2017
  �
Privédonaties 33.403
Bedrijfsmatige donaties 52.998
Kerkelijke donaties 13.905
Acties 881
Totaal 101.188

Bestemming van de giften 2017
  �
Algemeen 30.418
WASH 25.325
Persoonlijk & verzekeringen 1.825
Jongerenprojecten 14.081
Ouderenzorg 1.429
Specifieke projecten 3.124
Transportkosten 25.000
Totaal 101.202

Stichting Manneka Nederland

Website www.manneka.nl
e-mail info@manneka.nl

Giften via rekeningnummer NL10 ABNA 0542 4325 28
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:

K. Blaak
Diakonie Herv.Gem. Pap.
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Onze droom voor liberia
‘If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together’

Deze Afrikaanse spreuk is mooi, maar samenwerken is niet altijd gemakkelijk. In Liberia kost het veel meer tijd om 
dingen echt geregeld te krijgen. Dat geldt ook voor het traject om mensen te leren hoe ze een touwpomp kunnen 
maken, installeren en onderhouden, waar we het afgelopen jaar mee zijn gestart. Maar het begin is er en we 
houden vol!

Visnetten
In januari 2018 is onze touwpompenfabriek officieel geopend. In de komende jaren willen we ons steeds meer 
gaan richten op kennisoverdracht. We kennen allemaal wel de verhalen van de vis en het visnet. Wij geloven 
dat er hier in Liberia genoeg visnetten zijn, maar dat de kennis over hoe je deze netten optimaal kunt gebruiken 
slechts bij heel weinig jongeren bekend is. Door basiskennis over te dragen aan kansarme jongeren kunnen 
deze jongeren een bedrijfje starten waardoor ze zelf een inkomen kunnen verdienen. Onze droom is dat in heel 
Liberia touwpompen worden gemaakt, geplaatst en onderhouden, zodat Liberianen elke dag via een simpele 
handomdraai hun emmers kunnen vullen met schoon drinkwater. 

Bedankt!
Dank u wel voor uw steun in het afgelopen jaar. We konden en kunnen 
dit niet alleen. Ja, God gaf ons wijsheid, moed, kracht en gezondheid om 
onze projecten uit te voeren. Maar ook uw steun in de vorm van gebed, 
berichten, kaarten, spontane zelf opgezette acties, medeleven en giften 
maakten het mogelijk dat we vaak onder moeilijke omstandigheden 
toch door konden gaan. 

Zonder u en de hulp van de Manneka Support Groep hadden we onze 
activiteiten in 2017 allemaal niet kunnen doen. Dank u wel!

To God be the glory!

Mambu en anneke Quoi
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Plannen voor 2018
 > Het afbouwen van de 

touwpompenfabriek. Het ommuren 
van het stuk land en eventueel het 
verhogen ervan om wateroverlast 
tegen te gaan gedurende de 
regentijd. 

 > Vier jongeren uit Guinee trainen 
in het maken, installeren en 
onderhouden van touwpompen. 

 > WASH-projecten waar nodig, in onder meer de 
provincies Bomi, Montserrado en Margibi. 

 > Trainingsprogramma opstarten, zodat Manneka meer 
jongeren kan trainen in de touwpompenfabriek. 

 > Ebolaherdenkingsmonument ontwerpen en 
realiseren. 

 > Tekenwedstrijd met het thema ‘Moving on, but never 
forgetting’ op zeventien scholen in Dewein district. 
De kunstwerken worden tentoongesteld in de Vortor 
school tijdens de opening van het 
ebolaherdenkingsmonument. 

 > Distribueren van tweehonderd 
armstoelen voor tien scholen in 
Dewein district. 

 > Kinderbijbelclubprogramma’s rond 
het thema ‘Persoonlijke hygiëne’. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van 
het boekje A New Old Road van 
Hijltje Vink, dat ook gedistribueerd zal worden. 

 > Voedselemmers uitdelen aan bejaarden. 

 > Onderhoud aan de Joe Village school, het 
aanschaffen van lesmateriaal en het opzetten van 
schoolbibliotheken.
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Particulieren, bedrijven, scholen, voetbalclubs, 
stichtingen, vermogensfondsen, bijbelclubs, zendingscommissies: 

hartelijk dank voor uw steun aan Manneka in 2017!


