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Beste lezer,
2018 was een bijzonder jaar. 

Sowieso is het steeds weer bijzonder wanneer Mambu en Anneke met verlof in 
Nederland zijn. De directe contacten die we dan met hen hebben, persoonlijke 
ontmoetingen, verdiepende besprekingen, richting en focus zoeken, de 
bezinning. We merkten dat het verlof ook hard nodig was. Vermoeid kwamen zij 
eind juli in Nederland aan; uitgerust en versterkt konden zij begin oktober weer 
vertrekken. Het was een gezegende tijd.

Bijzonder was de opening van de touwpompenfabriek begin 2018 en enkele 
maanden later de onthulling van het ebolaherdenkingsmonument. De 
persoonlijke verhalen van overlevenden en nabestaanden: aangrijpend.

Zeer bijzonder was het ook om te bemerken hoe Anneke’s decennialange en 
wereldwijde inspanningen en sociale betrokkenheid onze koning ertoe bracht 
haar te ridderen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de Manneka 
Supporters bijeenkomst op 1 september sprak burgemeester Moerkerke van 
Papendrecht haar toe en speldde de bijbehorende versierselen op. Velen waren 
er getuige van. Prachtig.

Ook van de ontvangsten van giften waren we onder de indruk. Trouwe sponsoren 
werden aangevuld met nieuwe. Incidenteel en structureel. Tegenvallende 
inkomsten en de inhaalslag van november/december. Kleine bedragen en grote. 
Soms word je er verlegen van. De groepsgrootte van de achterban groeide en 
daar zijn we erg dankbaar voor.

Speciaal waren de grote en kleine projecten die uitgevoerd konden worden. De 
contacten met de nieuwe overheid in Liberia, met de man-op-straat en kinderen 
in de bush. Soms pijnlijk zichtbaar hoe noodzakelijk het werk nog is en nog lang 
zal blijven. Een bijzonder jaar met veel hoogtepunten. Dit jaarverslag hoopt er 
een beeld van te schetsen.

Veel leesplezier en bedankt voor uw betrokkenheid,

Gerrit Jan Otterman
Voorzitter Stichting Manneka Nederland

Inhoud
3 > Organisatie | 4 > WASH

     6 > Ebolamonument | 7 > Jeugd & zorg
  8 > Organisatie 2018 | 9 > Jaarrekening

         11 > Vooruitblik | 11 > Nawoord

Colofon
Realisatie jaarverslag:

Manneka NGO en Manneka Support Groep.

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 0542432528 
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.

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 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 
het 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 in 2008 Manneka Inc. 
opgericht. Deze officiële Liberiaanse NGO staat 
geregistreerd onder MFDP/NGO/Ac#0330. 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt 
Manneka Inc. over de volgende certificaten:

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

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

 > Sectorial clearance van het Ministry of 
Education

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

Manneka is lid van de Liberia Netherlands 
Business & Culture Council.

Financiële steun
Manneka Inc. kan in Liberia haar werk doen 
dankzij financiële, materiële en morele steun 
vanuit Nederland, via Stichting Manneka 
Nederland. Ook voert Manneka hulpprojecten uit 
met rechtstreekse donaties (deze lopen niet via 
Stichting Manneka Nederland). In 2018 waren 
dat giften van:

 > de Nederlandse Ambassade in Ghana 
(gekregen in 2017, liep door in 2018)

 > Geneva Global (gekregen in 2017, liep door in 
2018)

 > Diverse Libanese en Indische bedrijven (geld 
en giften in natura rondom de opening van het 
ebolaherdenkingsmonument)

 > One Hope (training en giften in natura)
 > Soccer ambassadors for Christ (training en 

giften in natura)
De projecten waarover u in dit jaarverslag 
leest zijn zowel dankzij de financiële steun uit 
Nederland als via opdrachten van deze 
(hulp)organisaties mogelijk gemaakt. 

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. 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 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

Organisatie
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WASH

2018 was een jaar met veel WASH-activiteiten. Enkele hoogtepunten.

 > In januari organiseerde Manneka een fieldtrip met medewerkers van het Ministry of Public Work 
(MOPW). Verschillende Manneka WASH-projecten in Greater Monrovia en Margibi County werden 
bezocht. Een bezoekje aan de in aanbouw zijnde touwpompenfabriek mocht niet ontbreken. Men was 
erg onder de indruk van het werk: ‘Wat heeft een kleine NGO als Manneka allemaal kunnen doen voor de 
plaatselijke bevolking in de afgelopen jaren!’ 

 > Woensdag 24 januari 2018 was een bijzondere dag: de officiële opening van de eerste 
touwpompenfabriek in Liberia. Na een inspirerende speech knipte Ron Strikker, Nederlandse 
ambassadeur in Accra (voor Ghana, Togo, Sierra Leone en Liberia) samen met Mambu het lint door. 
Vertegenwoordigers van WASH NGO's en UNICEF, maar ook in Liberia werkzame Nederlanders waren 
bij de opening aanwezig. Tijdens een rondleiding kreeg iedereen onder meer uitleg over welke mallen en 
gereedschap je nodig hebt om een complete touwpomp in Liberia te maken.  

 > Tijdens de jaarlijkse WASH-meeting (WASH joint sector review), georganiseerd door de Liberiaanse 
overheid, mocht Manneka de touwpomp demonstreren aan de overheid, grote donoren zoals UNICEF en 
USAID Worldbank en afgevaardigden van lokale en internationale NGO’s . We zijn erg blij en dankbaar 
dat in het derde Sector Performance Report (SPR) van MOPW positief wordt geschreven over de 
Manneka touwpomp! 

 > In mei trainde Manneka vier mannen uit Guinee hoe ze een touwpomp zelf kunnen maken, installeren 
en onderhouden. Zo konden we onze kennis overdragen aan onze buren in Guinee. Wie had tien jaar 
geleden kunnen denken dat wij zelf een pomp zouden kunnen maken hier in Liberia en dat we nu ook 
mensen uit andere landen trainen? De tien touwpompen die de deelnemers maakten tijdens de training 
gingen mee naar Guinee. Inmiddels hebben de cursisten zelf de eerste touwpompen geplaatst op 
Guinese waterputten.

Water
Sanitation
Hygiene

 > Peter Koutstaal, eigenaar van Arma Tankbouw, zag in juli met eigen ogen de grote positieve 
impact van touwpompen in Liberia. Met Mambu brainstormde hij urenlang over hoe de 
touwpomp nog verder geoptimaliseerd kan worden. Tijdens het bezoek van Mambu en Anneke 
aan Nederland werden de ideeën omgezet in een nieuw model: touwpomp 2.0. Tijdens de 
Mannekadag werd het nieuwe model onthuld en kreeg het ook een naam: Aquastar. Daarnaast 
hadden Mambu en Anneke ontmoetingen met verschillende organisaties die bekend zijn met 
de touwpomp. Het nieuwe model touwpomp mocht ook gepresenteerd worden tijdens een dag 
van de Netherlands African Business Council in Den Haag. Daar vloeide een ontmoeting met 
de council van de ambassade van Sierra Leone in Brussel uit voort. Op dit moment wordt er 
verder gebrainstormd welke materialen het beste gebruikt kunnen worden voor de Aquastar-
pomp en hoe haalbaar dit is om dit in Liberia te laten uitvoeren. 

 > Manneka heeft het afgelopen jaar twee nieuwe waterputten gegraven en voorzien van een 
touwpomp. Aan twintig waterputten werd groot onderhoud uitgevoerd (op drie daarvan een 
nieuwe touwpomp geïnstalleerd). Daarnaast nog klein onderhoud aan tien waterputten.
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Kinder- en jeugdhulp
 > Naast het paas- en kerstprogramma voor  

300 kinderen in de Rock Hole Community 
hield Manneka op drie nieuwe locaties 
kinderbijbelclubprogramma's (juli en december). 

 > Tenminste 5.000 kinderen ontvingen dit jaar als 
kerstpakketje een zeepdoos met twee zeepjes, een 
spiegel, kammetje, bellenblaas, zonnebrilletje/
sleutelhanger en een snoepje. Ook kreeg Manneka 
6.000 boekjes (van Onehope, met bijbelse verhalen 
in simpel Engels verteld) om bij de kerstpakketjes uit 
te delen. In verschillende regio's van Liberia werden 
de pakketjes uitgedeeld, sommige werden zelfs per 
kano vervoerd.  

 > In oktober werd het boekje 'The New Old Road’ 
uitgedeeld op vele scholen in verschillende regio's 
van Liberia. Het boekje werd enthousiast ontvangen 
door jong en oud. 

 > Onder zes scholen in Margibi organiseerde Manneka 
een knutselwedstrijd met als thema 'Good health 
brings strength and happiness'. Verschillende van 
deze tekeningen werden tijdens de NGO fair in de 
stand van Manneka tentoongesteld.

Moving on, but never forgetting
Op vrijdag 20 april 2018 vond de officiële onthulling plaats van het ebolaherdenkings-
monument in Vortor, een dorp in de bush. In en rond dit dorp zijn veel mensen omgekomen 
door de ebola (2014-2015). De ceremonie bestond onder meer uit gebed door een pastor 
en imam, een minuut stilte, het zingen van het Liberiaanse volkslied en het lezen van 
Prediker 3:1-8. Indrukwekkend waren de verhalen over het verleden, het heden en de 
toekomst met betrekking tot de ebola-uitbraak. Spannend was het bij de prijsuitreiking 
van de knutselwedstrijd. 224 kunstwerken waren ingeleverd door 14 verschillende 
scholen. Verschillende bedrijven in Liberia sponsorden de in totaal 12 geldprijzen in 
diverse categorieën. Ook het nieuwe boekje van Hijltje Vink, A New Old Road, werd 
gepresenteerd. 

Mambu vertelde in het kort waarom Manneka dit monument wilde maken. De afgebroken 
pilaren stellen de levens voor van de mannen, vrouwen en kinderen die plotseling 
wegvielen door hun overlijden. Op de tegels, gemaakt door Mambu Inc., staan kleine 
bakstenen die symbool staan voor alle ebolaslachtoffers. Na een gebed werd het 
lint doorgeknipt. Op de glasplaat staat de tekst: Moving on, but never forgetting - in 
remembrance of all the people of Dewein District, Bomi County, who passed away during the 
Ebola crisis. De onthulling werd afgesloten met een maaltijd voor de ruim 800 bezoekers, 
en een voetbaltoernooi. Dit mooie herdenkingsevenement wil Manneka graag jaarlijks 
laten terugkeren.

Ebolaherdenkingsmonument

Nederlandse ambassadeur 
Ron Strikker op bezoek bij het 
ebolaherdenkingsmonument, 
oktober 2018

Ouderenzorg en noodhulp
 > Maandelijks hielp Manneka enkele bejaarden in Joe 

Village met basisvoedsel zoals rijst, olie, koffie en suiker. 
Daarnaast kregen gemiddeld zes families per maand een 
zak rijst.  

 > Zowel in juli (150 stuks) als in december (200 stuks) kon 
Manneka voedselpakketten maken en uitdelen onder 
bejaarden.  

 > Aan bedelende gehandicapten werden ruim veertig 
pakketten met etenswaren uitgedeeld. Voor 25 families, 
wonend in de omgeving van Mambu en Anneke, werden 
pakketjes met etenswaren en speelgoed gemaakt. 

 > Dit jaar hielp Manneka een alleenstaande moeder met het 
betalen van haar huur. Voor Pappie uit Ngardorhum werd 
een rolstoel gekocht. Voor verschillende mensen werden 
de ziekenhuisrekeningen betaald. Ook hielp Manneka een 
gezin waarvan de moeder plotseling was overleden. 

Scholing
 > Manneka heeft voor het schooljaar 2018-2019 

vijftien kinderen een schoolbeurs gegeven. In 2019 
weten we of ze hun schooljaar hebben gehaald. Ook 
kregen ze een uniform en geld om schoenen, sokken 
en een schooltas te kopen met bijbehorende spullen 
als schrijfwaren en schriften. Het blijft een uitdaging 
om de kinderen ‘aangehaakt’ te houden, sommigen 
verhuizen bijvoorbeeld en laten vervolgens niet meer 
van zich horen.  

 > De Joe Village school werd opgeknapt. Vloeren werden 
gerepareerd, nieuwe schoolborden geïnstalleerd, 
aan het dak werden onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd en ook kreeg de school een nieuw likje 
verf. 

 > Er konden lesboeken worden aangeschaft, voor de 
groepen 1-5. Later in het jaar kregen de studenten 
ook schriften, potloden, pennen en gummen. En 
sokken om bij hun schooluniform te dragen. De 
schoolbibliotheek werd uitgezocht en opnieuw 
ingericht.  

 > Manneka onderhoudt vier leerkrachten met 25 dollar 
per persoon per maand, omdat ze niet op de loonlijst 
staan van de Liberiaanse overheid.  

 > De Coffee Farm school kreeg verf om het 
schoolgebouw zowel van binnen als van buiten te 
verven.  

 > Verschillende schoolboeken en knutselmaterialen 
konden geschonken worden aan de Levumah school. 
De studenten maken er vaak gebruik van. 
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In Nederland...
Communicatie met de achterban
In 2018 werd het jaarverslag en drie keer een nieuwsbrief 
van Manneka verspreid onder de achterban. Daarnaast 
hielden we de achterban op de hoogte via Facebook. De 
jaarlijkse Mannekadag vond dit jaar plaats op 1 september, 
tijdens het verblijf van Mambu en Anneke in Nederland. 

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 duizend euro op met de verkoop van kransen, 
boterstaven en chocola. 

Bezoek aan Ghana en Nederland
In 2018 hebben Mambu en Anneke twee reizen naar het 
buitenland gemaakt, om even bij te komen van het zware 
leven in Liberia, in combinatie met werkzaamheden voor 
Manneka. Ze blikken terug: “Eind maart waren we een 
paar dagen in Ghana om even op adem te komen. We namen 
gelijk van de gelegenheid gebruik om mallen en verfpoeder 

voor de tegels aan te schaffen. Veel konden we met 
het vliegtuig meenemen, de rest kwam in een 
vrachtwagen vanuit Accra naar Monrovia.”

“Eind juli kwamen we voor ons driejaarlijks verlof tien 
weken naar Nederland. We verbleven op een heerlijke 

plek in de Alblasserwaard, zodat we iedereen bij ons 
tijdelijke huis konden uitnodigen. We hebben veel donoren 
bezocht en familie en vrienden. Ook  veel met de Manneka 
Support Groep opgetrokken. Een hoogtepunt was natuurlijk 
de Mannekadag, waarop we veel van u mochten ontmoeten 
en Anneke zelfs in het zonnetje werd gezet met een lintje! In 
Nederland besloten we om een container te laten versturen 
naar Liberia. Vooral de laatste weken ging daar veel tijd 
in zitten. Hartelijk dank aan iedereen die spullen heeft 
gedoneerd voor de container. De batterijen zijn in Nederland 
weer flink opgeladen voor onze werkzaamheden in Liberia!”

In Liberia...
Kantoor en personeel
Het formele kantoor van Manneka NGO was jaren 
gehuisvest aan Benson Street in het centrum van 
Monrovia. Voordat Mambu en Anneke voor een bezoek 
naar Nederland kwamen, is de huur hiervan opgezegd. 
De boekhouding staat nu nog bij Mambu en Anneke 
thuis, maar zal binnenkort naar het kantoor van de 
touwpompenfabriek verhuizen. Telefoonkaarten, 
internetkosten, kosten voor elektriciteit en 
waterverbruik en reparaties van apparatuur vallen onder 
organisatiekosten.

Naast Mambu als CEO en Anneke als Manager General 
Affairs had Manneka in 2018 het volgende personeel:

 > Wilson Toe (beveiliger)
 > James Kapdeh (beveiliger)
 > Godfrey Moore (chauffeur)
 > Alphonso David (leidinggevende WASH, vanaf maart 

2018 werkzaam bij Mambu inc.)
 > Stephen King (lasser, vanaf maart 2018 werkzaam bij 

Mambu inc.)
 > Christian Snawulu (office assistant, deel van 2018)

Daarnaast werkt Manneka 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 2018
Overzicht activa en passiva Overzicht lasten en baten

In vergelijking met het voorgaande jaar is er een duidelijke 
toename in zowel de inkomsten als de uitgaven. Omdat er 
vooral aan het einde van het jaar veel giften worden ontvangen 
(die niet meer uitgegeven kunnen worden) zijn er de nodige 
reserveringen gemaakt voor het komende jaar. 

In 2018 is er ook een begin gemaakt met het invoeren van 
een noodfonds dat gebruikt kan worden als er een acute 
noodsituatie dreigt of optreedt. De inleg in dit noodfonds 
heeft tot gevolg dat 2018 met een verlies van 4163 euro wordt 
afgesloten.

In 2018 zijn er extra inspanningen gedaan om meer 
inkomsten voor WASH, jeugd- en ouderenzorg te 
genereren bij (niet-particuliere) instellingen. Dit 
is gelukt en verklaart grotendeels de toename in 
inkomsten. Maar ook de (structurele) giften van 
particulieren zijn in 2018 toegenomen.

Stichting Manneka Nederland heeft vrijwel geen interne 
kosten en zodoende wordt het meeste geld doorgestuurd 
naar Liberia of besteed volgens de doelstelling. Vanaf 
2018 is er een betere terugkoppeling op de besteding van 
de middelen in Liberia zodat we nu ook de verdeling van 
de uitgaven beter kunnen laten zien. 

Veel werk in Liberia wordt uitgevoerd op projectbasis en 
wordt gefinancierd door in Nederland verkregen fondsen. 
Het streven is dan ook dat inkomsten en uitgaven voor 
deze projecten in evenwicht zijn. Omdat het giftenverloop 
grillig is moeten we soms ontvangen gelden als 
reservering opnemen om dan te worden besteed in het 
volgende jaar. Zo worden waterputten bijvoorbeeld in het 
voorjaar gegraven als de grondwaterstand het laagst is. 

Het noodfonds (zie tekst links) is bedoeld om in 
noodgevallen de middelen ter beschikking te hebben om 
die het hoofd te bieden. Afhankelijk van het jaarresultaat 
en de situatie in Liberia zal dit fonds stapsgewijs worden 
vergroot naar circa 30.000-35.000 euro.

LASTEN 2018 2017
 € €
Provisie geldtransfer 1.945 712
WASH-uitgaven 47.253 15.777-
Organisatiekosten 12.109 86.816
Bedrijfsvoering Liberia 36.351 0
Huishouding 6.300 3.013
Transportkosten 6.300 12.231
Incidentele kosten/onvoorzien 53 779
Kinder- en jeugdwerk 14.519 0
Onderwijs 5.417 0
Touwpompprojecten 17.656 0
Ouderen en gezondheidszorg 5.730 0
TOTAAL LASTEN 153.633 87.774

BATEN 2018 2017
 € €
WASH 48.306 17.325
Huishouding 5.899 2.108
Bijdrage transportkosten 0 25.000
Algemene giften 59.398 30.419
Jeugdprogramma’s 14.329 10.028
Onderwijs 6.170 4.602
Ouderen en gezondheidszorg 7.268 3.706
Touwpompprojecten 8.100 8.000
TOTAAL BATEN 149.470 101.188

TOTAAL LASTEN 153.633 87.774
Winst en verlies 4.163- 13.414

ACTIVA 2018 2017
 € €
Spaarrekening 20.500 20.500
Bankrekening 37.845 17.899
Privélening lange termijn (tegoed) 2.825 2.825
Tegoed bij zendingscommissie 2 1.480
Tegoed bij PayPay 721 724
Tegoed bij iDeal (Sisow) 335 112
Contanten 500 0
Lening korte termijn (geleend) 0 1.588-
Overlopende activa 3.360 0
TOTAAL ACTIVA 66.088 41.952

PASSIVA 2018 2017
Resultaat voorgaande jaren 39.952 26.247
Winst en verlies 4.163- 13.705
Reservering/afschrijving auto 3.300 2.000
Reservering WASH projecten 17.000 0
Reservering transportkosten 5.000 0
Noodfonds 5.000 0
TOTAAL PASSIVA 66.089 41.952

Organisatie in 2018
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Nawoord
Terugkijkend op 2018 zeggen we met verwondering: 'Als je passie hebt  
voor je werk, is alles mogelijk, zelfs in Liberia'. Wat hebben we, mede 
dankzij de hulp van de Manneka Support Groep en uw steun een werk 
mogen én kunnen verzetten hier in Liberia. Dank u wel dat u ook dit jaar 
rondom ons heeft gestaan. In onze moeilijkste momenten was u daar met 
een muur van gebed om ons heen. Het gaf ons de kracht om door te gaan. 
Dank u wel voor de kaartjes, e-mails en bezoeken. Uw giften, groot of klein, 
maakten het mogelijk dat we Liberianen, vaak vergeten door de rest van de 
wereld, hebben kunnen helpen aan hun eerste levensbehoeften. 

Manneka is nu zo’n tien jaar werkzaam in Liberia. We blijven een kleine 
hulporganisatie, maar hoeveel mensen hebben we inmiddels kunnen helpen 
met de eerste levensbehoeften: schoon drinkwater, onderwijs en basishulp 
in welke vorm dan ook?! Hoewel de Liberiaanse overheid al jaren geen 
budget heeft voor WASH, kunnen we dankzij u toch werken aan ons doel: 
schoon drinkwater voor inwoners van Liberia. 

Mambu's hoogtepunt van afgelopen jaar: de acceptatie van onze touwpomp 
door de Liberiaanse overheid, na vijf jaar hard werken. Het hoogtepunt in 
2018 van Anneke is de totstandkoming van het ebolaherdenkingsmonument 
en de vanaf nu jaarlijks terugkerende herdenkingsdag en knutselwedstrijd. 
Het opspelden van het lintje in Nederland zien we als dank voor ons beider 
werk hier in Liberia. Maar bovenal geldt: To God be the glory, great things He 
has done! Daar zal Hij mee doorgaan voor de mensen in Liberia, ook in 2019!

Mambu en Anneke Quoi

Plannen 2019
Mambu wil de touwpomp die nu 

wordt gebruikt nog verder verbeteren 
en verduurzamen. Met behulp van zonnepanelen 

en een klein motortje hoopt Manneka ook 
grotere hoeveelheden water machinaal met de 

touwpomp op te kunnen pompen. Reservoirs kunnen zo 
gemakkelijk gevuld worden en de touwpomp kan dan 

ook gebruikt  worden voor irrigatie van landerijen 
door lokale boeren die diep in de bush werken.

Naast het brengen van schoon drinkwater geloven 
Mambu en Anneke dat God hen de taak geeft om 

Zijn Licht verder te verspreiden op veel nieuwe plaatsen in 
het nog steeds donkere Liberia. Terwijl ze bezig zijn met de 
dagelijkse werkzaamheden, of het nu de activiteiten zijn op 

het gebied van WASH, de kinderbijbelclubprogramma’s of de 
distributie van voedselpakketten of tijdens de jaarlijkse 

herdenkingsbijeenkomst bij het ebolaherdenkings-
monument. Wilt u met hen meebidden dat 

God mensen op hun pad brengt
 die ze niet alleen mogen helpen met 

schoon drinkwater, maar ook 
met het Levende Water?

Herkomst van giften 2018
 €
Privédonaties 41.249
Bedrijfsmatige donaties 86.989
Kerkelijke donaties Papendrecht 20.507
Overige donaties 724
Totaal 149.470

Bestemming van de giften 2018
 €
Algemeen 50.459
WASH 47.253
Huishouding 6.300
Jeugdprojecten 19.936
Ouderen- en 
gezondheidszorg 5.730
Touwpompprojecten 17.656
Transportkosten 6.300
Totaal 153.633
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Hartelijk dank 
voor uw steun 

in 2018  !


