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Voorwoord 
De lokale hulporganisatie Manneka, opgericht door Mambu Quoi en Anneke de Kok- Quoi in het jaar 

2009, is een geregistreerde onafhankelijke christelijke NGO (non governmental organisation).  

Doel: De allerarmsten te helpen, Gods liefde te delen en Liberia op te bouwen. Giften en donaties, 

voornamelijk uit Nederland, maken het mogelijk dit werk onder de bevolking van Liberia te 

verrichten. 

In dit jaarverslag bieden we u een overzicht van activiteiten die Manneka in 2013 heeft verricht. 
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Inleiding Manneka NGO 
 

 

1. De Manneka organisatie zelf waarin 
organisatiekosten, betaling bewakers en 

medewerkers, belastingafdrachten en 
kantoorkosten gemoeid zijn. Ook het 

onderhoud en reparaties aan auto en de 
onmisbare aanhanger. 

 
 

2. Projecten WATSAN betreffende water 
& sanitair projecten die zijn uitgevoerd. In 

2013 is opnieuw gewerkt aan het graven  en/ 
of herstel van vele waterputten en is de 

touwpomp geïntroduceerd. 
De Joe village academie heeft een 

opknapbeurt gehad. Ook is de manier van 
onderwijs geven onder de loep genomen. 

 
 

3. Het Jeugd &zorg onderdeel betreft het 
rijstproject voor ouderen, alleenstaanden en 

enkele gezinnen, 76 voedselpakketten, 
(medische) noodhulp en ziektekosten. Ook de 

Manneka voetbalteams, wekelijkse 
kinderclubs en vakantie-bijbelclub, sport- en 

speldagen en de bak- en handwerkclub. 
 

4. In schooljaar 2013-2014 werden door 
sponsors voor 51 kinderen schoolbeurzen 
betaald. Daar komen dan de kosten van 

schoolmaterialen en uniformen nog bij.  In de 
afgelopen 4 jaar zijn 94 bibliotheken met ruim 

23.000 boeken ingericht. 
 

5. (Levens-)Onderhoud is een van die 
minder aansprekende onderwerpen die toch 
ook gebeuren moeten. Huis, opslagcontainer 

en werkplaats hebben zwaar te lijden onder de 
klimaatomstandigheden dicht bij de oceaan. 
Een ziektekostenverzekering brengt jaarlijks 

kosten met zich mee.  
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1. Manneka organisatie 

Administratie & Public relations 
Giften worden sinds dit kalenderjaar voornamelijk rechtstreeks ontvangen op het rekeningnummer 

van de Stichting Manneka Nederland. Voorheen verliepen de giften nog via de zendingscommissie 

van de Nederlandse Hervormde Kerk in Papendrecht die ze vervolgens naar de Stichting overmaakte 

(wat overigens nog steeds mogelijk is). Door de Stichting worden de giften overgemaakt naar de bank 

in Monrovia waar ze opgenomen kunnen worden door Anneke en Mambu. Vanuit Liberia ontvangt 

onze penningmeester een terugkoppeling en verantwoording zodat de giften en uitgaven secuur 

bijgehouden worden. 

In 2013 is Facebook als PR middel flink gegroeid. De 

wekelijkse nieuwsberichten worden, mogelijk met een 

bijpassende foto, op Facebook geplaatst. De berichten 

worden goed gelezen. Het geeft tevens de mogelijkheid 

tussentijds actualiteiten te delen met de achterban. 

www.facebook.com/manneka.org   

 

De website www.manneka.org geeft verdiepende informatie en staat op de nominatie om een 
complete opfrisbeurt te krijgen. 
 

 

 

Op onze website vindt u ook een banner van Sponsorkliks. Doet u weleens online aankopen, dan 

kunt u via deze banner de Stichting Manneka steunen zonder dat het u iets kost. Van al uw aankopen 

word namelijk door de betreffende webwinkel een klein percentage uitbetaald aan onze Stichting. 

Ook via de volgende link http://www.sponsorkliks.nl/winkels.php?club=3250 kunt u uw aankopen 

doen.  Een kleine moeite maar weer een extra gift voor Manneka. 

Transporten 
Naast de gebruikelijke autokosten zoals benzine, onderhoud en verzekering, zijn er dit jaar veel 

reparatiekosten geweest aan de auto. De auto heeft veel te lijden door de slechte wegen in het 

achterland. Om die reden wordt er al enige tijd door Stichting Manneka gespaard voor een bijdrage 

aan de vervanging van de auto en werd een grote gift eind 2013 daarvoor apart gezet.  

   

 

http://www.manneka.org/
mailto:info@manneka.org
http://www.facebook.com/manneka.org
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 Kantoor & personeel 
In Monroviastad wordt een klein kantoortje gehuurd als formeel postadres en vestigingsplaats van 

de Manneka NGO. Dit is een verplichting van de overheid.  

Telefoonkaarten, internetkosten, diesel voor de generator en reparatie van de laptop vallen onder 

organisatiekosten. 

De Liberiaanse overheid vereist (!) minimaal vijf betaalde werknemers in een NGO. Daarover dient 

dan belasting betaald te worden. Zo zijn nu salarissen toebedeeld aan Mambu en Anneke. Ook de 

bewakers, chauffeur en washulp vallen daaronder. Grace ontving eveneens een vergoeding, maar zij 

verdween na de regentijd uit beeld en heeft geen contact meer met Mambu en Anneke. De 

salarissen zijn erg bescheiden en worden aangevuld “in natura” met maaltijden en schoolbeurzen 

voor de kinderen van de medewerkers. 

 

Algemeen  
Onder deze kostenpost boekten we dit jaar de visakosten voor Anneke en Mambu die gemaakt 

moesten worden voor hun reis naar Ghana waar zij een touwpompentraining kregen. Ook kosten die 

gemaakt zijn voor bezoek van vertegenwoordigers van bepaalde organisaties aan Anneke en Mambu 

vallen hieronder. 

  

http://www.manneka.org/
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2. Projecten 

WATSAN 

Dankzij grote en kleine giften -van bedrijven, organisaties, particulieren, familie, mensen die een 

actie opgezet hadden, mensen die naar aanleiding van of tijdens een bezoek aan Liberia geld 

gegeven hebben, -konden we dit jaar heel veel gezinnen blij maken met schoon drinkwater. Vaak op 

plekken waar niemand komt, ver in de bush. 

Doel van het realiseren van schoon drinkwater : De bevolking helpen op diaconaal gebied, waarbij 

tijdens de contacten verteld mag worden, door het brengen van schoon drinkwater, over het 

Levende Water. 

 

Touwpompentraining in Ghana, januari 2013.  

Na de touwpompentraining van 3 weken in Ghana, werden er na een aantal maanden 

wachten op de vracht, 10 touwpompen afgeleverd. Deze zijn door Mambu en Anneke 

zelf gemaakt tijdens de training, maar gesponsord door Stichting Victorie pompen.  

30 April tijdens de kroning van Willem Alexander werd de eerste touwpomp in 

Duncore, regio Bomi County in gebruik genomen. 
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Activiteiten WATSAN  

 

Gebied Montserrado Bomi Rivercess 

Onderhoud en/of  
Reparatie Afridevpomp 

14 15 1 

Nieuw gegraven put +instalaren touwpomp  2  

Pomp vervangen voor Manneka touwpomp   1 

Onderhoud put + instaleren Manneka touwpomp 2 4 1 

Reparatie Manneka touwpomp 1   
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Manneka ropepomp Inc.  
 

In 2013 is het plan ontstaan om een touwpompenfabriek te bouwen. Vooruitlopend hebben Mambu 

en Anneke een stuk land gekocht waarop in de toekomst dankzij giften de touwpompenfabriek 

gebouwd kan worden. Tot die tijd is er tijdelijk naast het huis een werkplaats gemaakt. Van de giften 

zijn ook o.a. een lasapparaat, materialen en gereedschappen gekocht. De touwpompenfabriek zal 

geregistreerd worden als Manneka Ropepomp Incooperation (Inc.), zodat de touwpompen ook 

verkocht kunnen worden aan particulieren. Een laskap werd cadeau gedaan door 5 ex-Mercy-ship 

medewerkers. 
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Nieuw aangekocht stuk land.  
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Waterput Jonmabar 
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Speciale projecten 
Onderhoud aan de school in Jo Village was noodzakelijk. Tijdens de schoolvakantie renoveerde 

Mambu de school. De school werd geverfd, vloeren werden aangesmeerd en lekkende dakplaten 

vervangen. De school is voorzien van vrolijke tekst op de buitenmuur. 

Met hulp van Eef en Theodora werd de kwaliteit van het onderwijs onder de loep genomen.  

 

Onder leiding van Theodora werd het lesprogramma 

“lezen en spelling” voor de jongste kinderen aangepast. 

Er werd bij én met de leraren meer structuur in het 

lesplan aangebracht zodat de kinderen hun kennis beter 

in de praktijk kunnen brengen. Aanpassingen zijn gedaan, 

lesprogramma’s werden aangeschaft en/ of gekopieerd, 

honderden letters (ABC) werden uitgeprint en 

gelamineerd. Ook ander visueel materiaal werd gemaakt, 

zodat rekenen, lezen en spellen van woordjes goed 

aangeleerd kan worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hulpgoederen 
Dit jaar is er geen container verscheept, maar zijn er spullen met bezoekers in de koffers 

meegenomen.  

http://www.manneka.org/
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Landbouw 
Het afgelopen jaar heeft Manneka geholpen met het distribueren van tuingereedschappen gekregen 
van Christian Aid Ministry (CAM). Deze zijn uitgedeeld onder verschillende boeren in Joe village.  

3. Jeugd en zorg 

Voedselpakketten/Welzijn & ouderen 
Ouderenzorg richt zich vooral op het verstrekken van voedsel. Maandelijks werd in 2013 rijst 

uitgedeeld aan enkele ouderen in Oldest Congo Town en aan 6 gezinnen uit Monrovia. Incidenteel 

werden ook andere boodschappen geschonken of werd een klein geldbedrag gegeven zodat er rijst 

gekocht kon worden. Op Onafhankelijkheidsdag en met de Kerst werden er ook dit jaar weer 76 

voedselpakketten uitgedeeld.                              

 Jeugd 
Ook dit jaar werden  er tot de zomermaanden elke week club gehouden in Sinkor bij tante Annie. 

Ongeveer 100 kinderen bezochten wekelijks deze club.   

Daarnaast waren er extra clubs met Pasen, op Onafhankelijkheidsdag en Kerst. Ook werd er in 

december een vijfdaagse vakantiebijbelweek georganiseerd in Rivercess waar per dag zo’n  150 

kinderen aanwezig waren. Iedereen kreeg een traktatie en op sommige plaatsen werd gekookt.  

Rond de kerstdagen waren we ook te gast op diverse scholen waar we ongeveer 1.000 kinderen het 

Kerstevangelie konden vertellen.  
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De kinderen ontvingen op de kinderclub een kerstboekje met tekenopdrachten en wat lekkers. 

Dit jaar ontvingen we tweemaal geschenken zoals schrijfwaren en boeken van Samaritan Purse. 
Tijdens de kinderclubs konden we daar dankbaar gebruik van maken.  
 
Samen met Fannie, Grace en Mussa zochten we alle spulletjes uit en met Pasen ontvingen de 
kinderen van Manneka een kleurplaat met daarbij een etui of een versierde pennenstandaard, 
gemaakt van een flesje, met daarin een pen, potlood, gum en puntenslijper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook ontvingen wij 400 schoenendozen van de actie “Schoenendoos”. Samen met onze Nederlandse 
gasten Anne en Maryse werden die rond Onafhankelijkheidsdag uitgedeeld in verschillende dorpen 
Bomi en Rockhole community greater Monrovia.  
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Vanaf juli tot en met december werd er wekelijks in Rock Hole met de bak-club allerlei lekkers 
gebakken onder leiding van Fannie. Van de verkochte baksels werden nieuwe bak-ingrediënten 
gekocht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Bij de bakclub werden popcornballen besteld; een traktatie die werd uitgedeeld op de basisschool 
waar Anneke als gastspreker was uitgenodigd bij de diploma-uitreiking.  
 
Geholpen door onze creatieve achternicht Leandra werd in de zomervakantie de handwerkclub 
gestart. We verzamelden plastic zakjes, lappen stof en bamboe. Samen met de meisjes uit Congo 
Town zijn we begonnen met een pilot project waar aan de hand van de werkbeschrijvingen van 
Leandra, creatieve producten gemaakt kunnen worden. In de komende jaren willen we dit project 
uitbreiden naar andere wijken in Monrovia en Bomi County. 
 

 

 

 

FC Manneka 
De voetbalclubs draaiden goed. Wekelijks 

werd er geoefend op drie verschillende 

locaties, Sinkor, Old Road en in Congo Town. 

Regelmatig deden de jongens mee aan 

toernooien. Ook waren er in 2013 enkele, 

door Manneka georganiseerde, toernooien. 

Eerdere jaren ging de beker altijd naar Sinkor 

maar in 2013 werd deze gewonnen door het 

team van Old Road! FC Manneka (afdeling 

Sinkor)  wist dit jaar de vierde divisie 

voetballeague te winnen  en promoveerde daardoor naar de derde divisie!  

http://www.manneka.org/
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Voorheen werd er door Manneka voetbaloutfits uitgedeeld aan verschillende scholen in Bomi. Deze 

outfits werden door een Nederlandse voetbalclub gedoneerd in 2009. De scholen organiseerden dan 

onderling toernooien. Helaas kon Manneka in 2013 geen nieuwe voetbaloutfits uitdelen en zijn de 

outfits inmiddels zo versleten dat de kinderen in eigen kleding en weer op slippers voetballen.  

4. Scholing 

Educatie, bibliotheken  
In vier jaar tijd ontvingen wij al heel wat boeken. Gedurende die vier jaren 

werden 23.000 boeken geplaatst in 55 schoolbibliotheken en 39 

familiebibliotheken. Ook dit jaar ontvingen wij weer boeken van Samaritans 

Purse.  

 

Met behulp van Maryse en Anne werd in de zomer van2013 de schoolbibliotheken in 

Joe village en Weajor opgezet. Begin december ontvingen wij vanuit Nederland ook 

nog eens 118 Engelstalige kinderboeken via de stichting Biblionef. Nieuwe boeken en 

geheel gratis bezorgd  tot aan onze tuinpoort!! 

Schoolbeurzen 
Schooljaar 2012-2013 kregen 51 kinderen een schoolbeurs via Manneka; 40 van hen gingen over 

naar het volgende leerjaar.  

Een bezoek aan de Joe Village Academy van onze Nederlandse gasten Bastiaan, Theodora en Eef. 
 

http://www.manneka.org/
mailto:info@manneka.org
http://www.biblionef.nl/index.php?id=56&L=1" onfocus%3D"blurLink(this);271
https://www.samaritans-purse.org.uk/
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Voor het eerst droegen de kinderen dit schooljaar een schooluniform en schoolbadge. Manneka 
kocht de materialen en de ouders van de leerlingen konden het tegen kostprijs kopen.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongens van de Manneka FC Scholarships die de High School doorlopen hadden, kregen de 
mogelijkheid om naar de LOIC ambachtsschool te gaan, gerund door de Liberiaanse overheid een vak 
te leren zoals timmerman, automonteur of schoenmaker. Na het behalen van hun vakdiploma 
kunnen ze dan gaan werken en eventueel in de avonduren verder studeren. 
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Hamidou, de broer van Mambu,  
behaalde zijn AA-certificaat aan de lerarenopleiding.  
In de toekomst willen we meer leraren de mogelijkheid bieden het certificaat te 
behalen. 
Sinds het najaar 2013 betaalt Manneka $100, - per maand aan de leerkrachten als 
vergoeding voor het lesgeven. Zij werken namelijk op vrijwillige basis. In de middag 
werken zij op landerijen om zo hun families te onderhouden. 
 
In 2009 werd begonnen met 
de bouw van de Joe Village 
Academy. Nu vier jaar later 

voltooide Mambu Freeman ( foto rechts, 2e 
van rechts) als eerste zijn opleiding aan de Joe 
Village Academy. Mambu gaat nu naar 
vervolgonderwijs in Monrovia. Hij kreeg van 
Manneka een schooltas met lesboeken e.d. 
cadeau. 

5. Levensonderhoud 

Aflossing 
De lening voor het opstarten van Manneka in 2009 is in 2013 geheel afgelost. 

Huisvesting 
Door het zeer zoute zeeklimaat moeten materialen heel goed onderhouden worden. Te denken 

hierbij aan het schilderen van: 

 Auto en aanhangwagen 

 Container die dient als opslag, met daaraan de werkplaats 

 Onderhoud aan het huis 

Persoonlijke verzorging& verzekering 
Ook in 2013 is er gericht gesponsord voor de persoonlijke verzorging. Aandacht kan worden besteed 

aan de voedselkwaliteit -en variatie.  

Helaas is een regelmatig bezoek aan een kliniek of ziekenhuis noodzakelijk omdat malaria of een 

andere (tropische)ziekte steeds weer de kop op steekt. Rond de jaarwisseling 2013 2014 zijn Mambu 

en Anneke allebei erg ziek geweest.  
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Plannen 2014 

 
 WATSAN activiteiten zullen in 2014 prioriteit zijn; graven van nieuwe putten tot juni, 

renoveren en onderhouden van putten en pompen en Afridev pompen vervangen door 

touwpompen  

 Starten met bouw aan de touwpompenfabriek op het nieuwe stuk land 

 Het opzetten van de Manneka ropepomp Inc. Zodat lokale bevolking de mogelijkheid heeft 

touwpompen te kopen 

 Lesplannen voor Jo Village school opzetten 

 Schoolbeurzen voortzetten voor de gesponsorde kinderen 

 Kinderclubprogramma’s organiseren onder 1200 kinderen: “Shine your light in the darkness” 

 Manneka FC voetbalteams, meisjesclubs en het werken met tieners voortzetten 

 Noodhulp en zorg verlenen 

Vanuit de MSG: 

 Achterban op de hoogte houden van alle activiteiten van Manneka via nieuwsbrieven en 

sociaal media. 

 Mambu en Anneke adviseren en ondersteunen bij alles wat ze doen 

 Actie opzetten, sparen voor een vervangende auto 

 Website www.manneka.org opfrissen en aanpassen aan de laatste mediaopties 

 Voorstellen indienen bij organisaties 

 Op zoek naar versterking Manneka Support Groep 
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Het jaar 2013 laten we achter ons, waar we met 

dankbaarheid op terug kijken. We hebben vreugde, 

vooruitgang, ziekte en verdriet ervaren. Superblij waren 

we met de training voor het leren maken van de 

touwpompen. We hebben veel donaties ontvangen voor 

WATSAN, we konden starten met de touwpompenfabriek 

en we ontvingen donaties voor allerlei andere projecten 

die Manneka uitvoert. Blij met de bezoekers, die op 

allerlei gebied een steentje hebben bijgedragen aan de 

opbouw van Liberia. Jullie hebben allemaal een bijzonder 

plekje in ons hart. Verdriet door het overlijden van Fettie en Lassana Keith en het plotselinge vertrek 

van onze trouwe hulp Grace.  

Bedankt trouwe donateurs, familie en vrienden!  

We ervaren dagelijks dat we heel veel goed werk kunnen verrichten hier in Liberia. We kunnen heel 

veel mensen bereiken door middel van het geven van schoon drinkwater, kinderclubs en andere 

activiteiten, waar we tegelijkertijd vertellen over het Levende Water. We hebben bovenal de zegen 

en voorzienigheid van onze lieve Vader in de hemel ervaren die met ons was en is bij alles wat we 

ondernomen hebben en meegemaakt het afgelopen jaar. 

We willen u hartelijk bedanken voor uw gebed en medeleven, giften, reacties op nieuwsbrieven, 

berichten op facebook enz. Bedankt lieve mensen! Alleen samen met u krijgen we het rond! 
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