
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief december(2012) en januari en februari 2013 
 
  
           “God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen.” 
                                                 Naar  Efeziers 3:20 
 
Het leek in eerste instantie een onmogelijke zaak, een nieuwsbrief schrijven met al onze belevenissen van de 
afgelopen maanden op de door de MSG voorgeschreven ruimte van slechts 2 tot max. 3 volgeschreven A4tjes.   

Tot dat we bovenstaande  tekst lazen op een boekenlegger, gevonden in de meegebrachte Nederlandse post door 
onze achterneven Edgar en Jerrold Stolk. In deze 13 woorden, is daar niet alles mee gezegd? Heeft God in de 
afgelopen jaren en juist speciaal in 2012 niet oneindig veel meer gedaan dan waar u en wij zelf voor gebeden 
hebben of wat we met z’n allen als Manneka Supporters maar konden bedenken!  Op zijn Liberiaans kunnen 
we hier alleen maar “THANK GOD” op zeggen.  

Afgelopen januari gingen we op ‘Gods tijd’ voor 3 weken terug naar de 
‘schoolbanken’ in Ghana om de kneepjes van het touwpomp maken te 
leren. Jaren geleden kwam onze moeder via de familie Cohen Stuart in 
contact met dhr.Jan Mons van Victorie pompen. Hij zei: “Mevrouw de 
Kok, uw schoonzoon en dochter moeten  touwpompen gaan maken in 
Liberia”. Afgelopen jaar in maart, terwijl we wachten op een Schengen 
visum voor Mambu aangevraagd bij de Nederlandse ambassade in Accra 
ontmoetten we Jan Mons en de werkers van een touwpomp bedrijf in 
Kroduah. We werden uitgenodigd om een training te komen volgen. En 
een WONDER, Nederlandse Christenen met een GROOT HART voor 
“the people in Liberia” maakten het mogelijk dat zowel Mambu als 
Anneke de training kon gaan volgen. 

Bij temperaturen vaak rond de 40 C werden we getraind, vooral praktijk gericht, we hebben heel wat afgezweten. 
Mambu leerde hoe hij door op de juiste maat de materialen te zagen en te 
lassen een pomp basis en wiel kon maken en ook hoe de overige pomp 
onderdelen gemaakt moesten worden. De eerste dagen had hij behoorlijk 
last van zijn ogen. Anneke leerde hoe ze PVC pijpen moest zagen op maat 
en van oude kapotte plastic tuinstoelen kleine strookjes moest zagen die 
verwarmd door houtskool omgesmolten werden tot zuigertjes. De 
installatie van de touwpompen was niet zo moeilijk daar  Mambu al 
honderden pompen geïnstalleerd heeft sinds 1992 en dus heel veel ervaring 
heeft op dit gebied, ook al het cementwerk wat er bij het maken van een 
touwpomp komt kijken was ”O that is easy for me Anneke, just a piece of 
cake”. 

    

 

 

 

 

 

 



 

Door de jaren heen heeft Mambu veel verhalen gedeeld hoe het was om als jeugd, voordat de oorlog in 1980 begon, 
in Liberia te leven. Je hoort het als buitenstaander aan, maar je kan je er zelf zo weinig van voorstellen. Juist door 3 
weken  te leven in een dorpje op het platteland in Ghana begin je dingen beter te begrijpen hoe het er ook vroeger in 
Liberia aan toe moet zijn gegaan. Niemand sluit deuren, mensen lopen bij je binnen naar nemen niets weg, we 
moesten een zak rijst bij een winkeltje aan de hoofdweg halen en lieten deze gewoon ergens langs de kant van de 
weg staan omdat we eerst ook nog even bij een waterput langs gingen waarop een touwpomp was geïnstalleerd.  

Eerlijk gezegd, niet geheel relaxed liep ik mee terug naar de plaats waar we de zak hadden laten staan en gelukkig 
hij stond er nog gewoon, iets wat hier in Liberia totaal ondenkbaar is. De jongens in Ghana konden hun oren niet 
geloven hoe we hier in Liberia leven. Een wereld van verschil slechts op een afstand van 1000 km. Het is dit jaar 10 
jaar geleden dat de 14 jaar durende burgeroorlog over is maar we hebben hier in Liberia nog een zeer lange weg te 
gaan, zeker onder de jeugd, met heel veel vallen en telkens weer opstaan of op z’n minst proberen op te krabbelen. 
De corruptie is zo enorm in Liberia en noodgedwongen moesten we ook begin januari onterecht  een bedrag met 3 
nullen ophoesten om de vereiste documenten van een van de ministeries te ontvangen. Soms zou je zo je koffers 
willen pakken en weg willen gaan maar we voelen duidelijk dat God van ons vraagt om hier in Liberia te werken en 
te wonen en dan met schaamte moeten we bekennen dat God oneindig veel meer doet dan wij ooit kunnen bidden 
of beseffen.  

In november afgelopen jaar hebben we de tekst van Psalm 23 vers 1 en 4 The Lord is 
my shepherd; I have everything I need. Even if I go through the deepest darkness, I will 
not be afraid, ,Lord, for you are with me. Your shepherd’s rod and staff protect me, 
weer op onze poort geverfd. Een getuigenis, juist in 2012 hebben we dit ook duidelijk 
mogen ervaren. De tijd in Ghana hebben we ook gebruikt om in alle rust te denken 
waar we als Manneka in de komende jaren ons vooral op willen richten. Schoon 
drinkwater, het fabriceren van touwpompen een goedkope handpomp die veel water 
geeft en makkelijk is te repareren en de helft goedkoper is dan de nu gebruikte Afridev 
pomp. Het graven van waterputten en het onderhouden er van. We willen doorgaan om 
zoveel mogelijk te werken met jongeren en hen te trainen in de verschillende aspecten 
van WATSAN . Velen hebben geen hoop ze zijn te oud om nog naar school te gaan, 
drugs en alcohol zijn goedkoop en op elke hoek van de straat te koop om hun ellende een aantal uren compleet te 
vergeten. Geen gemakkelijke doelgroep om mee te werken maar beiden voelen we ons erg verbonden met deze 
probleemjongeren. 

Onze scholarship via de Manneka FC hopen we uit te breiden, steeds meer jeugd loopt doelloos op straat en bijna 
alle kinderen groeien op in gebroken gezinnen. We krijgen ook steeds meer schrijnende hulp aanvragen van meisjes 
die geen ouders meer hebben of waarvan de ouders geen financiële middelen hebben om hun dochters naar school 
te sturen. We zijn zeer blij dat Mary Kollie ook dit jaar in januari double promotie heeft gekregen op de Len Millar 
school en nu naar grade 3 is. 

Kon je net na de oorlog  een goedbetaalde baan vinden met een high school certificaat nu kom je er nergens mee 
aan de bak. Sinds afgelopen school jaar geven we aan de jongens van de Manneka FC scholarships die de high 
school hebben doorlopen de mogelijkheid om de trade school van Salvation Army te volgen waar ze een vak als 
loodgieter, automonteur, metselaar of timmerman kunnen leren en ook les krijgen hoe ze zelf door kunnen gaan als 
eigen ondernemer. Willen ze later hoger op dan kunnen ze overdag werken en zo hun eigen inkomen verdienen met 
de mogelijkheid om ‘s avonds terug te gaan naar de schoolbanken. Tiener zwangerschap komt op grote schaal voor. 
We willen iets gaan opzetten waarbij meisjes of via de bakclub of art club iets kunnen maken wat door hen zelf 
verkocht kan worden zodat ze een zakcentje verdienen. In de 
komende nieuwsbrief willen we hier meer over schrijven.                                                                                         

 

 

 

 



De wekelijkse kinderclub draait bij tante Annie in Sinkor waar elke week 100 kinderen naar toe komen Voor 2013 
staan ook kinderclub activiteiten gepland voor Rock hole, Bomi County en Rivercess County. De kleurwedstrijd die 
we als Manneka zouden organiseren voor Salvation Army is uitgesteld van april tot december dit jaar. De komende 
tijd kunnen Grace en Anneke zich vooral richten op de lopende programma’s en daar naast het vele administratieve 
werk doen. 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen december hebben Grace en Anneke het laatste werkstuk van Teddy afgemaakt wat hij samen met 3 
jongens van Joe village aan het maken was voor het afscheid van de Egyptische ambassadeur, ‘a market day in 
Liberia’. Mambu, Grace en Anneke hebben tenslotte unaniem besloten om dit 

werkstuk te geven aan het ziekenhuis 
in Zwolle waar we via Agnes een 
schenking kregen om een waterput te 
graven in Bomi County. Kanikomah, 
een dorpje in de bush in Bomi County 
 waar de inwoners de moed hadden op 
gegeven op schoon drinkwater, waar 
men nu een eigen waterput heeft, waar 
Mirjam en Agnes mochten vertellen 
over het  ‘Levende Water’ vertaald in 
Gola door Mambu, waar nu in overleg 
met de moslim oudsten van het dorp 

Manneka een uitnodiging heeft gekregen om een kinderclub te beginnen. 

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen…dit geldt ook voor 2013.  

 

Afgelopen zaterdagavond voordat onze neven vertrokken zeiden we tegen elkaar nu komt er misschien de komende 
2 jaar niemand meer uit Nederland bij ons op bezoek. Het is voor ons zo iets bijzonders om bezoek te krijgen uit 
Nederland, mensen die tijdens de vakantie al de luxe vrijwillig opgeven om een aantal weken bij ons te komen 
wonen en bovendien nog vaak ook de handen uit de mouwen steken. Zaterdagavond laat checkte Anneke nog even 
de emails. Kan ik in de zomer bij jullie iets komen doen? Mag 
mijn vriendin meekomen?  Daar wordt je gewoon toch stil van 
als je zo’n email krijgt. 

 

Op onze website en facebook kunt u ook onze “ krabbels” 
 lezen die we wekelijkse voor de nieuwsbrief van de 
Papendrechtste Hervormde kerk en maandelijkse voor de 
Klepel schrijven. Zo kunt u binnenkort  in de Klepel lezen hoe 
we op zoek zijn gegaan naar Fetti en hem uiteindelijk hebben 
gevonden! 

 

 



Dankbaar: 

 Dat we elke dag op nieuw kracht krijgen om ons werk te kunnen doen.   
 Dat onze ‘ zussen’ Mirjam en Agnes voor 5 weken bij ons kwamen logeren. Ze hebben bijna al onze 

projecten bezocht  en zijn met honderden actuele foto’s en filmpjes weer naar huis gegaan. Ook in 2013 
hoopt Mirjam DV een avond in Papendrecht te komen verzorgen en neemt ze u mee op reis naar Liberia. 

 Voor het bezoek van Edgar en Jerrold die via donaties van hun kerk, familieleden en vrienden de 
mogelijkheid  hadden om een computer en camera mee te brengen vanuit Nederland. In overleg met Mambu 
hebben ze een nieuw archief systeem opgezet wat  hier nog verder moet worden uitgewerkt. Ook met een 
meegebrachte camera waar automatisch alle gps codes worden geregistreerd willen we in de komende 
weken gebruiken om alle projecten in Bomi in kaart te brengen.  Willem is bezig met onze website om via 
google maps  alle projecten te laten zien die we in de afgelopen jaren hebben mogen doen. 

 
Bidden: 
                                                                                                                                    

 Voor de gezondheid van Mambu, Anneke, Grace en hun overige werkers. 
 Voor Manneka Projecten: WATSAN, dat we gereedschap en materialen kunnen aanschaffen om 

touwpompen te gaan maken, o.a. een lasmachine.  
 Voor kinder- en jeugdprogramma’s waar kinderen weer hoop krijgen in de toekomst door dat ze horen over 

het Licht van Kerst. 
 Voor de vrede in Liberia en dat we als Manneka niet te veel te maken krijgen met de corruptie als we onze 

papierwinkel moeten vernieuwen bij de verschillende ministeries.                 
 

En tot slot willen we in deze nieuwsbrief onze broer Paul speciaal bedanken voor het vele werk wat hij heeft verzet 
in 2009 om een trailer voor ons te maken. Broer, we hebben er bijna wekelijks plezier van!  Juist doordat we de 
beschikking hebben over een trailer waar we onze WATSAN materialen mee kunnen vervoeren, vaak over smalle 
bush paden, kunnen we nu ook in de haast onbereikbare plaatsen werken waar mensen nog nooit gehoord hebben 
van het Licht van Kerst. 

Vanuit een zeer heet Monrovia een hartelijke groet van ons allemaal.   

Mambu, Anneke en Grace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegevens:  
Website: www.manneka.org  
Email: msg@manneka.nl  
YouTube/ Manneka: hier zijn nu PowerPoints te zien van de projecten.  
Facebook: Manneka is tegenwoordig te vinden op facebook, dus zoek op“manneka”en “like”ons!  
 
Giften: via rekeningnummer 54.24.32.528 t.n.v. Stichting Manneka Nederland. (ANBI erkend) 
Let op! Doneert u via de zendingscommissie van de Hervormde Gemeente te Papendrecht? Het rekeningnummer is 
gewijzigd: via rekeningnummer 22.53.78.426 o.v.v. Manneka (ANBI erkend)  
Als u het leuk vindt om Anneke zelf een keer te bellen dan kan dat via het volgende telefoonnummer, het kost 20 
cent per minuut. 0900-1230086, hierna krijgt u instructies en draait u vervolgens: Anneke: 00231- 886971530 en 
sluit af met # of Mambu: 00231- 886753297 en sluit af met #  (via Skype kun je ook goed bellen, is 24 ct p/m.) 
Het is in Liberia 1 uur vroeger dan in Nederland, als we hier de zomertijd in gaan is het weer 2 uren vroeger in 
Liberia. 


