
       
 
 
Nieuwsbrief mei en juni 2013 
 
THE HOUSE ON THE ROCK 
 
“So then, anyone who hears these words of mine and obeys them 
is like a wise man who built his house on rock. 
The rain poured down, the river overflowed, 
and the wind blew hard against that house. 
But it did not fall, because it was built on the rock.” 
 
                                                                               Math 7: 24 
 
Lieve familie, vrienden en bekenden, 
 
Gelukkig, ook in Nederland kunnen jullie nu mee praten wat Liberiaanse regenbuien zijn; we kregen zelfs een foto 
toegestuurd; auto’s rijdend diep door het water. “Is dit niet hier in Monrovia?” vroegen we ons eerst af maar de 
nieuwste types auto’s en metalen lantaren palen op de foto “ verraden” het dat de foto onmogelijk in Liberia 
genomen kon zijn.  
We hebben tegenwoordig wel meer dingen “gemeen” met Nederland. o.a. de ochtendspits elke “werkdag” dijt de 4 
baans weg vlak bij ons uit tot minstens 7 baans of meer. We zien al auto’s met nummerplaten PC 25. . . ( vijf en 
twintig duizend en nog wat ) rond rijden en dan hebben het nog niet over de honderden kleine bestelbusjes die 
omgebouwd zijn tot 16 zitters en de duizenden motorfietsen waar soms een hele familie op zit. Het lijkt of heel 
Liberia ’s morgens vroeg in Monrovia moet zijn en om even naar de bank te rijden wat normaal nog geen 10 minuten 
rijden is, kan nu oplopen tot dik anderhalf uur! 
Verkeerslichten zijn geplaatst op de meest chaotische kruispunten overal in Monrovia. Groen rijden, rood 
stoppen...voorsorteren wat is dat...dubbele ononderbroken gele streep ; ”O, maar dat geldt niet voor mij als 
“regeringsauto”, misschien geeft het ministerie van transport ooit nog eens een boekje uit met standaard-
verkeersregels in Liberia. Wij zijn de eerste die zo’n boekje zullen aanschaffen. Tegenwoordig schrijft de politie ook 
officiële bekeuringen uit. Dus iedereen van af deze plaats ook gewaarschuwd! 
Dankbaar zijn we dat we nog zoveel WATSAN projecten hebben kunnen doen voor de werkelijke regentijd hier 
aanbrak. Naast nieuwe waterputten gegraven in Duncore en Jonmobar hebben we ook verschillende waterputten 
gerehabiliteerd in Monrovia, Bomi County en zelfs in Rivercess. 9 van de 10 geschonken touwpompen door stichting 
Victorie pompen zijn inmiddels ook geplaats in 3 verschillende provincies. De kroning van Willem Alexander was een 
historisch moment zo ook de installatie van de 1e touwpomp in Liberia op dezelfde dag. Daar staken we ook de vlag 
voor uit of beter gezegd we namen de Nederlandse vlag mee op locatie. Als Manneka deden we ook mee met  
MIJN DROOM VOOR ONS LAND; Onze droom is dat wij als Nederlandse bevolking blijven meehelpen om schoon 
drink water te geven aan de gehele bevolking in Liberia, West Afrika. 
In het zeer afgelegen dorpje Duncore, regio Bomi County, is op 
kroningsdag afgelopen dinsdag 30 april, de eerste touwpomp in 
Liberia geplaatst door Manneka. De inwoners van Duncore schijnen 
harder gejuicht te hebben dan de massa op de Amsterdamse Dam:-) 
Tot dinsdag waren zij aangewezen op modderwater uit het moeras. 
Ondanks dat het zeker op het gebied van de logistiek haast een 
onmogelijke klus was, onze auto zakte o.a. door een bush bridge en 
zand moest met een kano worden gehaald van een zand strandje in 
de Poo - rivier gaven we niet op! 
Met een koning gespecialiseerd in WATSAN en een koningin die zich 
in zet voor haar verre naaste geloven we dat onze droom met dit 
nieuwe koningspaar werkelijkheid zal worden. 



Er worden in de komende maand 50 dromen geselecteerd die gepubliceerd worden in boekvorm. Of onze droom 
geplaatst wordt of niet ...het is al jaren geen droom meer maar WERKELIJKHEID. Dankzij de hulp van heel veel 
Nederlanders die een hart hebben voor de Liberiaanse bevolking beschikken duizenden mensen over schoon 
drinkwater. Echter de nood is zo groot zeker nu we verder op de “bush road” aan het werk zijn. Verschillende 
afgevaardigden uit dorpen rondom Jonmobar kwamen naar Mambu toe terwijl hij met zijn team bezig was met de 
nieuwe waterput. Samen bezochten we een aantal weken later een van de dorpen, schokkend om te zien waar zij 
hun drinkwater moeten halen: een poel in het moeras. Hier is hard hulp nodig! Het dorpshoofd vertelde: “In het 
verleden zijn er wel Ngo’s in het dorp geweest met de belofte om een waterput te komen graven, maar geen van 
hen kwam daadwerkelijk terug. Komen jullie in de droge tijd echt terug om een waterput te graven?”  
Dankbaar waren we ook toen we niet alleen een goede lasmachine vonden ”echt een speld in de hooiberg”, maar 
ook dat een bedrijf uit Ambacht ons spontaan opnieuw wil sponseren dit keer met de aanschaf van een lasmachine 
en bijbehoren.  
God heeft ons gevraagd om te werken en te wonen in Liberia het is voor Anneke ook echt haar thuis geworden. Met 
zoveel noodaanvragen voor water hebben we het er met elkaar wel eens over. Waar halen we het geld vandaan om 
een waterput te graven, wonderen gebeuren er telkens weer, op Gods tijd; E-mails komen bij de MSG binnen waar 
bedrijven en individuele personen schrijven dat ze een WATSAN project willen sponseren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu we bezig zijn met de plannen om een touwpompenfabriekje te starten waar we zelf touwpompen gaan maken 
hebben we in overleg met de MSG en ook hier in Liberia na besprekingen met onze, advocaat en een accountant die 
Anneke nog kende uit de tijd dat ze voor ZOA, besloten om dit als een bedrijf te registreren. Bij de Liberiaanse wet 
zijn we dit bovendien verplicht Als NGO zouden we de touwpompen niet mogen verkopen aan particulieren. Al 
enkele maanden zijn we ook op zoek naar een stuk grond buiten Monrovia waar we als Manneka touwpompen inc. 
naast het produceren van touwpompen ook een gedeelte van de grond kunnen gebruiken voor casting yard, 
produceren van betonringen, blokken slabs voor latrines etc. 
Vandaag zouden we onze lasmachine kunnen gaan halen. Er moest nog iets geïnstalleerd worden, zwaar was de 
teleurstelling, er is helemaal geen machine leverbaar op dit moment. De eerder getoonde machine heeft een 
technisch probleem wat niet opgelost kan worden. We hebben 4 lasmachines in de container die we in een maand 
hier in Liberia verwachten was het antwoord van de leverancier. “Wachten of toch maar een apparaat kopen van 
mindere kwaliteit?” We hebben besloten om te wachten, gelukkig zitten we midden in de regentijd maar leuk is het 
niet. 
We hebben genoeg andere dingen om handen. Zo zitten we in de week van de graduation programma’s, waar je 
uren verplicht zit te luisteren naar langdradige toespraken van gastsprekers. Tot grote schrik kreeg Anneke ook een 
aanvraag om als gastspreker deel te nemen aan een graduation programma. Eerst zag ze het helemaal niet zitten 
maar uiteindelijk besloot ze toch gehoor te geven aan de uitnodiging van een community school die eerder boeken 
had gekregen van Manneka voor haar school bibliotheek.  
Hoe breng je een boodschap over aan de leerlingen en ouders? In plaats van een speech schrijven besloot Anneke 12 
kleurplaten van “the house on the rock” a story told by Jesus, getekend door Nick Butterworth vast wel bekend bij 
vele van jullie in te kleuren. Gelamineerd en vast gemaakt aan een stuk lint vertrok ze met een bak vol popcorn 
ballen gemaakt door Fannie haar bak club naar de happening. In een paar minuten had ze haar “boodschap” verteld. 
Ben je als student the wise man of spijbel je vaak en doe je niet actief mee op school en leef je zoals de foolisch man. 
Na de heftige regenbuien die ochtend sprak het iedereen nog meer aan. Wat is ons fundament waar we op 
bouwen??? Iets wat ons allemaal aangaat.  
Dit geldt zeker ook voor Manneka. We begonnen met “hulp aan de tuinpoort” en zijn door de jaren heen enorm 
gegroeid. We geloven dat de tijd nu aangebroken is om een accountant in de arm te nemen, zeker nu er ook op 
belasting gebied zoveel aan het veranderen is. Ook onze bewakers en chauffeur hebben nu een contract gekregen 
en betalen net als Mambu, Anneke en Grace al eerder, elke maand verplicht een bijdrage voor een pensioen naast 
de inkomsten belasting. Een hele papierwinkel maar met behulp van de accountant is nu alles goed geregeld. We 
kijken ook naar de mogelijkheid om aan het eind van het jaar een officiële audit uit te voeren hier in Liberia. 



 
Het Nederlandse jaarverslag over 2012 is ook weer klaar en bezoekers van de zendingsavond gehouden in mei 
konden een exemplaar meenemen. De opkomst was niet zo groot maar iedereen sprak over een zeer fijne avond. 
Dus ook hier in onze nieuwsbrief nog een keer “Iedereen hartelijk bedankt voor het organiseren van de avond maar 
ook iedereen bedankt die de tijd nam om te komen en niet te vergeten de mensen die iets gemaakt hadden voor in 
de verkoop!” 
 
Wat vliegt de tijd zo ben je druk bezig met de 
voorbereidingen van een nieuw school jaar en deze week 
sluiten al weer veel scholen. Onze scholarship studenten 
Dereck, Gracesee en Othello verlaten de Len Millar 
kleuterschool en hopen DV in september naar de Len Millar 
basisschool te gaan. Abu Konneh gaat voor het eerst naar 
jr. High school en we hopen dat Otis en Morris slagen voor 
high school. Echter de WAEC examen uitslagen zijn nog 
niet bekend. Wie had dat toch ooit kunnen bedenken dat 
Othello zou leren lezen en schrijven. Met zijn zware 
handicap (spastisch) is hij het zonnetje in huis op de Len 
Millar school. Kinderen uit de getto’s die nu een toekomst hebben. Peter Kollie is nu met zijn praktijk bezig en hoopt 
volgende maand te slagen op de trade school van Salvation Army richting loodgieter. 
Donderdag sluit ook de Joe village academy. Mambu Freeman neemt afscheid van de school als 5th grade student. 
Hij hoopt zijn basis school verder af te maken in Weajor of Beah town. De school is te klein om ook een 6th grade 
klas te beginnen. We zijn druk bezig om de school officieel te registreren. Ook hier komt een hele papierwinkel bij 

kijken. Met duizend en één vragen hoe groot is het 
kantoor van het hoofd van de school? Zijn er toiletten, is 
er een wateraansluiting? enz. enz. Alles is ingevuld en 
terug gestuurd naar het ministerie van onderwijs.  
In de schoolvakantie hoopt Mambu de school te 
renoveren. Verschillende vloeren moeten her en der 
aangesmeerd worden met cement en ook de 
doorschijnende dakplaten moeten vernieuwd worden 
vanwege lekkage. We willen ook de bibliotheek opzetten 
in de school. In de afgelopen jaren zijn er ruim 1000 
boeken gedoneerd door Manneka aan de school, er wordt 
wat afgelezen door de studenten!  

Vakantietijd, veel van onze Nederlandse vrienden zijn met vakantie naar Nederland sommige voor een paar weken 
anderen voor een aantal maanden. Wij blijven in Liberia maar hopen zeker met onze gasten Marijse en Anne in juli 
en Bastiaan en Theodora in augustus op “avontuur” te gaan. Varen met een kano op een rivier, wandelen langs het 
strand en een duik nemen in de oceaan enz. 
Ook In de afgelopen maanden hadden we regelmatig bezoek, Daniel kwam voor een aantal dagen uit Guinee naar 
Monrovia. Familieleden van Nederlanders die hier werkten/ studeerden gingen mee op pad naar Bomi en zagen hoe 
we touwpompen installeerden en soms hielpen ze mee om de pistons iets af te schaven als de buizen op sommige 
plaatsen iets smaller waren.  
We zijn al ver met de voorbereidingen van onze vakantie Bijbelclub week in Rivercess. Anneke is bezig om van het 
verhaal van de “The Rich Farmer” uitgebeeld in kleuren platen van Nick Butterworth een collage te maken. Juist 
gelijkenissen verteld door de Heere Jezus spreken de kinderen aan. Ezekiel is bezig met het voorbereiden van een 
afwisselend programma voor jongeren in Rock hole op onafhankelijkheidsdag. Fannie hoopt volgende week met 
haar bak club te beginnen en met een aantal meisjes in Congo town hoopt Anneke knutselmiddagen te houden. 
Morgen hebben we een bespreking met Salvation Army. Zij hopen dit jaar te herdenken dat ze 25 jaar in Liberia 
werken. Manneka is gevraagd om een kleurwedstrijd te organiseren voor alle Salvation Army scholen. Hier in een 
volgende nieuwsbrief meer over. 
Afgelopen week maakten we ook voor de eerste keer kennis met de nieuwe ambassadeur van Egypte. Teddy bleek 
de prijs gewonnen te hebben van een internationale tekenwedstrijd. Grace ontving de gouden medaille. Het was 
bijzonder om dit zo mee te mogen maken. We kregen een email van de vorige ambassadeur van Egypte Maher en 
zijn vrouw Shams; 



 
  “ Your email was also very emotional for us because you know 
the death of Teddy had such an effect on us. It was a sad memory 
from our last days in Liberia. Yet we feel that Teddy's memory lives 
on after his body and soul has left this world. This prize he gets 
after almost a year of his passing shows that his 
memory and his talents in his short lifetime is a legacy he has left. 
Grace, Anneke and Mambu you can be proud of this young man 
that lived but a short life. We share in this pride also.”  
 

 
Inmiddels regent het alweer buiten en is het aardedonker ondanks dat we net de langste dag hebben gehad. In de 
komende maanden hopen we u op de hoogte houden via Facebook Manneka. Naast korte flitsen hopen we ook veel 
actuele foto’s te plaatsen. 
 
Vanuit Liberia wensen we iedereen een hele goede vakantie periode toe. En, nog geen vakantie plannen? Is Liberia 
misschien een optie!!!! ( Helaas voor u de maanden juli en augustus zijn onze gastenkamers al geboekt) Maar toch: 
Altijd welkom!  
 
Speciaal voor onze familie, sorry de afgelopen maanden zijn we heel druk geweest dat er van bellen uiteindelijk niets 
terecht kwam. Zeker nu het in Nederland 2 uur later is gebeurd het vaak; “O nu even bellen maar op de Liberiaanse 
klok kijkend is het voor Nederlandse begrippen te laat om nog te bellen.  
Mambu en Anneke Quoi 
 
Dankbaar: 

 Dankbaar mogen we zijn dat God ons spaarde en bewaarde ons wijsheid en inzicht gaf om al ons werk hier in 
Liberia te mogen en kunnen doen. 

 God die dagelijks voor ons zorgt en ons beschermt en op ‘Zijn Tijd’ het mogelijk maakt dat we projecten 
kunnen doen onder de Liberianen. 

 Uw medeleven in welke vorm dan ook. 
 
Bidden: 

 We bidden voor bescherming, en energie om dingen te aanvaarden als sommige dingen zo tegen kunnen 
zitten ( o.a. de lasmachine en het zoeken van een stuk land voor de touwpompen fabriek) 

 We bidden ook dat ons huis een huis mag zijn als het huis op de rots. Waar de deuren wijd van open mogen 
staan om naast schoon drinkwater ook aan jongeren tijdens clubs of aan ouderen bij het werken in de dorpen 
te mogen getuigen over het LEVENDE WATER. 

 Echte Vrede voor de Liberianen. 

 Wijsheid en kracht om ons werk te kunnen en mogen doen. 

 Het vinden van een stuk grond net buiten Monrovia waar we een werkplaats kunnen bouwen om 
touwpompen te maken en tegelijker tijd ook als casting yard kunnen gebruiken. 

 Het vinden van het juiste gereedschap en materialen om zelf touwpompen te gaan maken. 
 
Gegevens:  
Website: www.manneka.org ---- Email: msg@manneka.nl ---   YouTube/ Manneka   
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 of Mambu 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 2 uren vroeger dan in Nederland. 
 
Mochten er lezers zijn die de brief ook per email kunnen en willen ontvangen i.p.v. een gedrukt exemplaar, dan 
kan dit worden doorgegeven via: msg@manneka.nl  

http://www.manneka.org/
mailto:msg@manneka.nl

