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Beste lezer,
Na de tegenslag van vorig jaar stond 2020 in het teken 
van herstellen, herpakken, herbezinnen, herpositioneren. 
De verhuizing van Mambu en Anneke naar de omgeving 
van de touwpompenfabriek bracht een nieuwe 
werkomgeving, nieuwe dorpsoudsten en rayonhoofden en 
regeringsvertegenwoordigers als gesprekpartners, nieuwe 
buren, contacten en nieuwe medewerkers. Nieuwe lokale 
schooltjes, nieuwe kookmoeders en helpers en nieuwe 
contacten rondom werkzaamheden aan waterputten. 

Net als in heel de wereld gaf de coronapandemie verstoring 
van geplande werkzaamheden, maar gelukkig kon er later in 
het jaar nog erg veel doorgaan en gebeurde er weer van alles. 
Dit jaarverslag vertelt er weer over en de ‘decemberpiek’ 
was weer enorm: Christmas Gifts voor duizenden kinderen, 
voedselpakketten voor honderden bejaarden en een groots 
regionaal voetbaltoernooi.

Gebeurde er dan nog wat met waterputten? Jazeker; 
financiering blijft lastig en belemmert hierin de 
mogelijkheden, maar ook aan schoon drinkwater kon zeer 
veel gedaan worden. Wel blijven we op zoek naar sponsoren 
voor waterputten.

Bijzonder dankbaar zijn we dat giften weer wat terug op 
peil kwamen. U allen hartelijk dank voor ondersteuning van 
het werk dat via Mambu en Anneke in Liberia gedaan kan 
worden. Dan denken we aan enkele trouwe, betrokken, 
grote sponsoren, maar ook aan de groep van particuliere 
donoren, die langzaam verder groeit. Dat betekent namelijk 
dat een groeiende groep mensen in Nederland het werk een 
warm hart toedraagt, dat financieel ondersteunt en erover 
spreekt en voor bidt. Daar zijn we heel dankbaar voor!

Mogen we in 2021 opnieuw op u rekenen? Ongetwijfeld. Die 
ervaring hebben we inmiddels met elkaar. Plannen zijn er 
genoeg. Laten we gezamenlijk bidden voor bescherming, 
gezondheid, kracht, bezieling, middelen, mogelijkheden, 
kansen, openingen voor Mambu en Anneke. Kortom: voor 
een gezegend nieuw jaar.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Jan Otterman
Voorzitter Stichting Manneka Nederland



Colofon
Realisatie jaarverslag:
Manneka NGO en Manneka Support Groep

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.

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 via info@manneka.org.

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 en sinds 2020 corona. 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)
 > 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

In juni 2020 hebben we afscheid genomen van Rachel ‘t Jong. Zij is als 
lid van de MSG ruim tien jaar betrokken geweest.



 > Begin januari groot onderhoud aan drie waterputten in dorpen rondom de touwpompenfabriek. De put in Boyett Town werd voorzien van een nieuwe touwpomp. De bewoners hadden na maanden weer schoon drinkwater. Bij het groot onderhoud in Garmaymu bleek dat het dorp binnenkort toe is aan een nieuwe waterput vanwege betonringen gemaakt met kippengaas. We hopen deze putten in de nabije toekomst te kunnen graven. Dit geldt ook voor de waterput in Whein Town.  
 > Ondanks corona besloten we, met de inachtneming van de regels, toch zoveel mogelijk groot onderhoud te doen aan waterputten in de overbevolkte wijken van Monrovia. Zeker nu hygiëne nog belangrijker is, iedereen thuis (weer) een emmer met water en chloor heeft staan en de putten daarom massaal gebruikt worden.  

 > Alle touwpompen  nabij de Edward Kessely kazerne werden voorzien van nieuwe onderdelen. Duizenden mensen halen dagelijks hun water bij een van de twaalf pompen.  

 > Dankzij Benneh Joe, die in 2018 opgeleid is als touwpomptechnicus, zijn in Bomi County alle  39 touwpompen nagekeken en gerepareerd (verspreid over 28 dorpen). Ruim 12.000 mensen in Bomi kregen beschikking over schoon drinkwater, want alle putten werden ook weer gechlorineerd. 

 > In Nederland werd volop gewerkt aan verdere innovatie van de touwpomp, zodat die in 2021 in Liberia getest zal kunnen worden. 

 > Via een videocall spraken we met drie studenten van de technische universiteit in Delft die een WASH-project wilden gaan doen in Sierra Leone. We konden hen van informatie voorzien. Zij kozen uiteindelijk voor een open variant van de touwpomp. 

 > Groot onderhoud voerden we uit bij pompen (voorheen Afridev-pompen) van twee scholen in Sinkor, een wijk in Monrovia. zo kregen honderden leerlingen opnieuw beschikking over schoon drinkwater op hun campus.  
 > Ook dit jaar was het financieel mogelijk om onderhoud te doen aan twee waterputten bij de school in Len Millar. Daar gebruiken ruim 1.000 leerlingen dagelijks een van beide waterputten.  

 > Helaas lag door corona het trainen van nieuwe pomptechnici stil. Uit Rivercess kwam iemand over die we in een aantal dagen hebben geleerd hoe je onderdelen kunt vervangen. Hopelijk kunnen de trainingen in 2021 weer van start. 

WASH
Water, Sanitation
and Hygiene



Gerealiseerd in 2020 

Aantal keer

Groot onderhoud aan waterputten 

22

Klein onderhoud aan waterputten/touwpompen 54 

Nieuwe waterputten 

4



 > In februari arriveerde een container uit Nederland, met 
daarin heel veel tweedehands schoolmeubels. Deze 
werden uitgezocht en verdeeld onder diverse scholen. 
Tevens werden tweedehands smartboards en beamers 
gedoneerd, en technisch lego en houten leerzaam 
speelgoed voor kleuters. Ook dit werd uitgedeeld.  

 > Door corona in Liberia zijn de scholen maanden dicht 
geweest. In het schooljaar 2019-2020 (afgerond in 
oktober/november) zijn van de dertien kinderen met een 
Manneka-schoolbeurs tien leerlingen overgegaan naar de 
volgende klas. Twee vielen af en één studeerde af en ging 
fulltime bij de touwpompenfabriek aan de slag. 

 > In november werd groot onderhoud uitgevoerd aan de 
Joe Village school, waarvoor diverse materialen zoals 
verf en zink werden aangeschaft. Voor de school werden 
ook emmers met kraantjes, chloor en zeep, mondkapjes, 
papier, pennen en dergelijke ingekocht. Een lokale 
timmerman heeft extra stoelen gemaakt.  

 > Maandenlang is verpakkingsmateriaal verzameld zodat 
kinderen nu op school supermarktje kunnen spelen en leren 
hoe ze iets kunnen kopen.  

 > De touwpompenfabriek wordt steeds meer een leer-/
werkproject waar jongeren leren hoe je putten kunt graven, 
touwpompen kunt maken, installeren en onderhouden, 
maar ook hoe je betonwaren kunt maken. 

Scholing



 > Ruim 2.000 kinderen ontvingen een Christmas gift, met 
waterfles en twee plastic schaaltjes, te gebruiken voor rijst en 
soep. Daarbij iets lekkers en vier pennen. Het grootste deel 
van de gifts werd uitgedeeld in Margibi County, daarnaast 
onder meer ook een paar honderd in Joe Village en Monrovia.  

 > Op eerste kerstdag konden moeders uit tien dorpen een 
heerlijke maaltijd koken voor alle kinderen in het dorp. De 
ingrediënten ontvingen ze van Manneka. Elk dorp ontving ook 
een voetbal voor de jeugd.

 > Er werd hard gewerkt aan het nieuwe kinderboekje van Hijltje 
Vink: ‘Plastic, not so fantastic’. Aan het eind van het jaar werd 
dit boekje gedrukt. De oplage wordt eerste helft van 2021 
verscheept richting Liberia. 

 > In samenwerking met het kantoor van de districtsbestuurder 
in Lower (Margibi County) werd er in december een 
Christmas Festival voetbaltoernooi georganiseerd met als 
thema ‘Let’s say no to plastic waste, in unity and peace’, 
waar voetbalteams uit acht dorpen aan deelnamen. Voor 
het eerst na de oorlog speelden deze dorpen tegen elkaar. 
De voetbalkleding uit de verstuurde container kwam hierbij 
goed van pas! De finale vond plaats op 1 januari 2021. 
Alle dorpbewoners kregen ook een heerlijke maaltijd 
(ingrediënten van Manneka). Gezamenlijk werd door bijna 
duizend mensen gegeten. Het winnende team ontving een 
nieuw voetbaltenue en een trofee. Iedereen hield zich goed 
aan de regels. De eerste plannen voor het nieuwe jaar zijn 
alweer gemaakt. Het toernooi was ook de kick-off voor het 
programma rondom plastic zwerfafval. 

 > Ondanks corona kon in december het kinderclubprogramma 
plaatsvinden op verschillende plaatsen, met als thema ‘Shine 
your light in the darkness’. In 2021 hopen we ook in andere 
dorpen het programma te organiseren. 

Kinder- en jeugdhulp

 > Maandelijkse verstrekking van een basisvoedselpakket 
voor enkele bejaarden in Joe Village.

 > Gemiddeld vier families per maand ontvingen een zak rijst.
 > Vanwege de lockdown door corona ontvingen extra 

families financiële hulp en levensmiddelen.
 > 200 voedselpakketten werden uitgedeeld rond de 

kerstdagen, aan bejaarden en gehandicapten in dorpen in 
Margibi County en Monrovia. In Bomi County werden  
14 pakketten verspreid.

 > We maakten het afbouwen van een septictank mogelijk, 
zodat een badkamer gebruikt kan gaan worden door 
bejaarden in Joe Village.

 > We voorzagen diverse keren in medicijnen en transport 
naar het ziekenhuis.

 > Vanwege corona konden we dit keer geen ‘gratis shoppen’ 
organiseren bij de touwpompenfabriek. Baby- en 
kinderkleding en schoenen werden gedistribueerd in Cape 
Mount en Bomi via een bevriende relatie. Tweedehands 
dames- en herenkleding en schoenen werden verdeeld 
onder de mannen en vrouwen in de gevangenis van Kakata 
en Ganta. Zo ook de waterflessen, dankzij de hulp van een 
lokale NGO. De rest van de kleding en schoenen werden 
verdeeld onder families in het hoge noorden van Liberia.

 > We ondersteunden onze buren met allerlei basisbehoeften, 
nadat hun huis in vlammen was opgegaan.

 > Een jaar huur werd betaald voor twee kamers voor een 
alleenstaande moeder met vijf kinderen.

Ouderenzorg en noodhulp 



In Nederland...
Communicatie met de achterban
In 2020 werd het jaarverslag en vier keer een nieuwsbrief van 
Manneka verspreid onder de achterban. Daarnaast hielden 
we de achterban op de hoogte via Facebook. Wegens corona 
vond er geen Manneka-dag plaats. 

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 en het boekje ‘Waste 
plastic’. Zie het financiële overzicht voor de resultaten 
hiervan. 

 > De MSG haalde met de jaarlijkse kerstactie in Papendrecht 
ruim 1.500 euro op met de verkoop van kransen, 
boterstaven en chocola. 

Mambu en Anneke hebben in 2020 geen reizen naar het 
buitenland gemaakt. Materialen uit Ghana werden telefonisch 
besteld. Er is met Nederland veel contact geweest, onder 
meer over de nieuwe versie van de touwpomp.

In Liberia...
Kantoor en personeel

 > Mambu en Anneke wonen sinds 2019 in Margibi County, in 
de buurt van de touwpompenfabriek. Bij beide plaatsen is 
er dag en nacht bewaking aanwezig (beveiligingsbedrijf) 
en er hangen veiligheidscamera’s.

 > Mambu Inc. voert alle Manneka WASH-projecten uit. De 
werknemers worden veelzijdig opgeleid, zodat ze ook 
kunnen helpen bij de productie van tegels, blokken en 
betonringen, als er rustigere tijden zijn in verband met 
bijvoorbeeld de regentijd. 

 > De touwpompenfabriek ligt in een vallei, waardoor de 
telefoon- en internetverbinding er vaak uit ligt. Het 
versturen van documenten en foto’s is een tijdrovend werk 
geworden. 

 > Helaas is Margiby County een gebied met veel moerassen. 
Regelmatig hebben het personeel en Mambu en Anneke 
malaria. 

 > Tijdens de coronatijd is geprobeerd om toch zoveel 
mogelijk onderhoud te verrichten aan waterputten en 
aan de fabriek zelf. Alles ziet er goed opgeruimd en 
overzichtelijk uit. Er is een aantal ruimtes bijgebouwd/
uitgebreid. Tijdens de regentijd voorzien de zonnepanelen 
niet van voldoende energie. In de eerstvolgende container 
komen er daarom meer zonnepanelen mee. 

 > Mooi dat het mogelijk is om vaker via Whatsapp te bellen. 
Zo hebben Mambu en Anneke vaak contact met Nederland, 
onder meer met de leden van de Manneka Support Groep.

Organisatie in 2020



Overzicht van de Activa en Passiva
 € €
Activa 2020 2019
Spaarrekening  20.500 20.500
Bankrekening 65.999 37.797
Privélening lange termijn (tegoed) 0 0
Tegoed bij zendingscommissie 472- 0
Tegoed bij PayPal 664 721
Tegoed bij iDeal (Sisow) 150 273
Contanten 600 0
Overlopende activa 1.868 2.378
Totaal Activa 89.309 61.670

Passiva 2020 2019
 € €
Resultaat voorgaande jaren 41.070 35.789
Winst en verlies 3.656- 5.281
Reservering/afschrijving auto 6.000 4.600
Reservering WASH-projecten 6.000 6.000
Reservering boekje ‘Waste Plastic’ 14.395 0
Reservering transportkosten 5.000 0
Noodfonds 20.500 10.000
Totaal Passiva 89.309 61.670

Overzicht van de Lasten en Baten
 € €
Lasten 2020 2019
Provisie geldtransfer 1.440 1.147
WASH-uitgaven 22.497 28.290
Organisatiekosten 1.486 2.474
Bedrijfsvoering Liberia 19.800 36.180
Huishouding 8.374 13.234
Transportkosten 16.872 12.721
Incidentele kosten/onvoorzien 1.802 5.148
Kinder- en jeugdwerk 10.476 5.623
Onderwijs 22.478 5.263
Touwpompenfabriek 2.805 12.207
Ouderen en gezondheidszorg 8.410 5.442
Reservering noodfonds 10.500 0
Totaal Lasten 126.940 127.728

Baten 2020 2019
WASH 20.224 33.670
Huishouding 6.329 2.292
Transportkosten 4.200 5.000
Algemene giften 56.617 65.827
Jeugdprogramma’s 13.657 4.851
Onderwijs 17.095 3.890
Ouderen en gezondheidszorg 5.163 6.129
Touwpompenfabriek 0 11.350

Totaal Baten 123.285 133.009
Totaal Lasten 126.940 127.728
Winst en verlies 3.655- 5.281

Toelichting op Activa en Passiva | De inkomsten en uitgaven in 2020 hiel-
den elkaar in evenwicht. Het patroon van inkomsten blijft grillig met opnieuw 
een piek aan giften aan het einde van het jaar. Daardoor moesten er wel een
aantal reserveringen voor 2021 gemaakt worden voor projecten die al in 
2020 gefinancierd werden maar pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd. Dit 
keer was dat met name voor de verwachte transportkosten van een container 
en de realisatie van het boekje ‘Waste Plastic’. Ook de reservering voor de 
vervanging van de auto alsmede de reservering voor het Noodfonds konden 
volgens plan verder worden vormgegeven. Bij de activa staat dit keer een 
overlopende activa vanwege een toegezegde collecte die nog gestort moest 
worden. Er staat een negatief saldo bij het tegoed bij een zendingscommis-
sie omdat er per abuis meer giften waren afgedragen dan er waren binnen-
gekomen.

Toelichting op de baten en lasten | Door gerichte en succesvolle 
werving van fondsen voor de jeugdprogramma’s en onderwijs zien we 
dat deze flink hoger zijn uitgevallen dan het voorgaande jaar. Anders-
om was er minder gerichte werving van fondsen voor de activiteiten van 
de touwpompprojecten omdat er vanwege corona in het droge seizoen 
niet gewerkt kon worden. De gerichte fondswerving voor onderwijs en 
jeugdprogramma’s resulteerde ook in hogere uitgaven voor deze posten. 
Enerzijds door daadwerkelijke uitvoering in Liberia, anderzijds door een
reservering voor 2021 ten behoeve van de boekjes Waste Plastic zodat 
die projecten dan ook uitgevoerd kunnen worden. 

Hierbij treft u de jaarrekening aan van Stichting Manneka Nederland over het jaar 2020. Het was ook dit keer weer een bewogen jaar vanwege de  
coronapandemie. Daardoor konden niet alle plannen uitgevoerd worden in Liberia, mede door de beperkingen die de overheid oplegde. De giften waren 
vergelijkbaar met het vorige jaar en met succes werden fondsen geworven voor specifieke projecten. Om enige zekerheid te bieden voor Manneka Inc. in 
geval van een noodsituatie is besloten het beoogde noodfonds van 35.000 euro verder te vullen naar een bedrag van 20.500 euro. Het resultaat over 2020 
is negatief met een tekort van 3.656 euro.

Jaarrekening 2020



Vervolg 
jaarrekening

Herkomst van de giften in 2020
 €
Privédonaties 40.136
Bedrijfsmatige donaties/fondsen 48.171
Kerkelijke donaties 30.449
Overig/eenmalig 4.529
Totaal 123.285

Besteding van de giften in 2020
 €
Algemeen 24.528
WASH 22.497
Huisvesting en verzekering 8.374
Jeugdprojecten 32.954
Ouderen- en gezondheidszorg 8.410
Touwpompenfabriek 2.805
Transportkosten 16.872
Voorziening noodfonds 10.500
Totaal 126.940

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.



 > Onderdelen-depots opzetten in Greater 
Monrovia en Margibi County, zodat 
pomptechnici ter plaatse touwpompen 
kunnen repareren.

 > Graven van vijf nieuwe waterputten 
in dorpen en scholen rondom de 
touwpompenfabriek. Klein en groot 
onderhoud aan zo’n vijftig bestaande 
waterputten en touwpompen in Monrovia, 
Margibi County en Bomi County via 
Benneh Joe en zijn WASH-team. 

 > Knutselproject rondom het boekje 
‘Plastic, not so fantastic’ voor 15.000 
studenten. 

 > Het organiseren van een regionaal 
voetbaltoernooi met zestien dorpen. 

 > Zo’n 3000 Christmas gifts verspreiden 
met onder meer een kerstspel voor iedere 
familie. 

 > Circa 200 voedselpakketten voor 
bejaarden. 

 > Het opzetten van kleine bibliotheken voor 
vijf scholen in Margibi County. 

 > Voortzetten van tien schoolbeurzen en 
de in instandhouding van de Joe Village 
School.

 > Verdere uitbreiding en  
omheining touwpompenfabriek.

 > Opvolging hygiëneproject herbruikbaar 
maandverband.

 > Verzending container met onder meer  
uit te delen hulpgoederen.

2020 begon hier in Liberia met 
een schaarste aan benzine, diesel 
en contant geld. Lange rijen en 
gezondheidscontroles bij het vliegveld. 
Een exodus van buitenlanders die 
halsoverkop het land verlieten voordat 
het vliegveld werd gesloten. Op  
16 maart werd bekend dat ook in Liberia 
corona was ontdekt. Een tijd van grote 
onzekerheid en lockdowns brak aan. 

We ervoeren duidelijk dat het nu niet 
onze taak zou zijn om overal emmers 
te plaatsen, maar juist net als in de 
afgelopen jaren te blijven investeren 
in kennisoverdacht. Ten tijde van ebola 
hebben we samen met de vrijwillige 
gezondheidswerkers aan tal van dorpen 
geleerd hoe in zo’n situatie te handelen. 
Daarnaast bezochten duizenden 
kinderen onze kinderclubprogramma’s 

en leerden ze hoe belangrijk 
persoonlijke hygiëne is. Veiligheid blijft 
voorop staan. Daarom zetten we ook bij 
de ingang van de touwpompenfabriek 
een emmer met kraantje. Daarnaast 
werden mondkapjes gebruikt. 

De touwpompenfabriek was ook 
een tijd gesloten, maar achter de 
schermen begonnen we aan een grote 
klus: het opruimen en uitzoeken en 
het onderhoud aan het gebouw, de 
containers en het gereedschap. Diep 
in ons hart bleef de vraag: hoe kunnen 
we WASH-projecten uitvoeren in deze 
moeilijke tijd? Terugkijkend mogen we 
terugzien en getuigen dat Gods steeds 
deuren opende, ook op financieel 
gebied. Urgente WASH-projecten 
konden worden uitgevoerd en eerder 
getrainde pomptechnici konden in 

Bomi de touwpompen controleren. 
Ondertussen werd in Nederland 
verder gewerkt aan een duurzamere 
touwpomp.

Uw liefdevolle mails, berichtjes, 
telefoongesprekken gaven ons kracht, 
moed, wijsheid en energie om de 
geplande projecten toch te kunnen 
uitvoeren. En ondanks uw eigen zorgen 
vergat u ons in Liberia niet, ook niet op 
financiëel gebied. Heel veel dank! Licht 
blijft altijd sterker dan de duisternis, dat 
hebben we het afgelopen jaar ook weer 
ervaren. Hoe donker het soms ook lijkt: 
God is er! Vertrouwend op Gods hulp 
hopen we ons werk voort te zetten in 
2021.

Mambu en Anneke Quoi

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
Psalm 121Nawoord

Plannen voor 2021



Hartelijk dank 
voor uw 

SUPPORT!


