
 

Nieuwsbrief najaar 2013

Education is like an ocean, it does not have an end
          African Verb     

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Wat zou het leuk zijn om een keer een “Manneka Nieuws in Beeld” te maken. Juist in de afgelopen maanden zijn er 
zoveel “bijzondere” foto’s gemaakt door onze logees van de Manneka projecten en ons dagelijks leven, dat we ons 
nieuws, volledig in foto vorm aan u zouden kunnen vertellen. Foto’s gemaakt vanuit een “Nederlandse oog/cultuur.” 
Misschien is “Manneka nieuws in Beeld 2013” aan het eind van het jaar een optie? 

Vakantiewerkers – In Juli en Augustus vlogen zeer actieve logees naar Liberia. De meeste van hen kenden we alleen 
van eerder kontakt via de email. Maar omdat een “airport” Liberiaans visum hier goedkoper en sneller te regelen is 
wisten we dankzij de gescande paspoorten hoe onze gasten er uit zouden zien. Met grote koffers tot de laatste 
gaatjes gevuld met spullen voor onze projecten haalden we ze verschillende keren van het vliegveld. Nee Liberia is 
niet echt een vakantieland en bovendien zitten we tijdens hartje zomer in Nederland..... hier midden in de regentijd 
met vaak uren achter elkaar wolkbreuken. Lange en vermoeiende dagen met vaak meer dan 5 uur reistijd per dag, 
zittend op een kussentje achter in de auto, bonkend over slechte bushwegen. Wegen die veranderen in modder-
poelen en snel stromende beekjes en niet te vergeten je kleding, hand gewassen, hangend aan de waslijn waar het 
nauwelijks iets droogt. Maar juist die 5 paar extra handen in de afgelopen maanden gaven ons de kracht om door te 
gaan met ons werk in Liberia. 

Met “Kunnen jullie wat hulp gebruiken?” kwamen Anne en Marijse in Juli bij ons logeren en wat hebben de “white 
women” een werk verzet. Op één van hun eerste dagen in Afrika bezochten we de drukke Waterside markt waar we 
allerlei etenswaren in groot formaat kochten om de traditionele voedsel pakketten te maken voor de bejaarden voor 
onafhankelijkheidsdag. Thuis gekomen werd alles in kleinere hoeveelheden verpakt van rijst tot suiker, bouillonblok-
jes, thee zakjes, waspoeder, zeep maar ook plantaardige olie die vanuit een jerrycan eerst in een klein schenkkanne-
tjes gegoten moest worden om vervolgens in een dubbel plastic zakje te worden verpakt. Vooral de 10 zakjes mix 
coffee zijn een geliefd item voor de bejaarden. 1 zakje oploskoffie al gemixt met suiker en poedermelk kost 10 LRD 
(nog geen 10 eurocent) maar voor de meeste bejaarden een bedrag wat ze niet dagelijks in hun broekzak hebben of 
geknoopt in het uiteinde van hun lappa.

Komen naar Liberia betekent leven in een andere wereld! De meest dagelijkse levensbenodigdheden koop je hier op 
bijna elke hoek van een straat in kleine hoeveelheden, vaak al voor verpakt. Rond komen met 1 USD per dag per 
persoon betekent voor de meeste Liberiaanse moeders dat men zeer economisch om moet gaan met het beetje geld 
wat men heeft. Daarom zijn we als Manneka ook zo blij dat onze scholarship studenten t/m grade 6 elke dag een 
maaltijd krijgen op de Len Millar school met een glas melk. Dit is ook een reden waarom we bij onze kinderprogram-
ma’s een maaltijd koken voor onze jeugdige bezoekers. 

Nemen en geven – Samaritan's Purse verraste ons met 
400 dozen van aktie schoenendoos en dozen vol met gift 
in kind spullen. Dagen zochten we met elkaar spullen uit 
en maakten we van de boeken school bibliotheken. Dank-
zij het nieuwe plakband apparaat meegebracht uit NL is 
labelen van boeken nu een “fluitje van een cent.” Voor 
Anne en Marijse was het ook heel gezellig dat Fannie bij 
ons kwam logeren, iemand van hun eigen leeftijd. Samen 
met Mambu vertrokken ze met een afgeladen trailer vol 
spullen naar dorpen in Bomi county waar o.a. schoenen-
dozen werden uitgedeeld maar ook gebreide dekens, 
mutsen, pennen, schrijfblokken, enz. Een bezoek aan 
Fannie’s bakclub stond ook op het programma en 



meehelpen met het kinderclub programma op onafhankelijkheidsdag was een bijzondere afsluiting van hun tijd hier 
in Liberia. Met een traan en lach zwaaiden we ze uit na 2 weken die waren omvlogen. Op de laatste avond organi-
seerden onze “3 dochters” nog een bonte avond voor hun “pa en ma” met een echt theaterstuk “Een dag in het 
leven van Mambu en Anneke.” Sorry voor u allemaal..... het was een eenmalig optreden waar wij als bezoekers 
zittend op ons eigen bank in onze woonkamer wat hebben afgelachen.

Onverwachts bezoek kregen we een dag voor de aankomst van Bastiaan en Theodora al een vriendin van een 
vriendin te logeren voor een aantal dagen. Eefje, lerares op de Driestar, was voor een aantal weken in Siera Leone 
waar de Driestar samen met Woord en Daad een project heeft. Daarna bezocht ze onze vriendin Agaath (ex-Mercy 
ships crew member) in Guinee en kwam ze gezellig de laatste dagen in Monrovia bij ons doorbrengen voordat ze ook 
weer via Monrovia terug zou vliegen naar Nederland. Zou Liberia ook iets zijn voor Driestar studenten om hier hun 3 
maanden stage te doen?......... We bezochten o.a. het Salvation Army HQ en de Len Millar school om een beter beeld 
van het onderwijs in Liberia te krijgen. Maar ja Monrovia is niet representatief voor heel Liberia om een goed beeld 
te krijgen hoe met hier werkt en woont, maar zeker ook niet op het gebied van scholen en het geven van onderwijs.

Nog meer vakantiewerkers – Op een vrijdag middag 2 weken later werd Anneke gebeld “Do you expect something 
from the port?” Mijn eerste reactie was iets uit de haven? Nee , je bent verkeerd verbonden........ Nee ik heb dit 
nummer gekregen en er staan 2 mensen naast me...... vlug kijkend op mijn horloge zie ik dat het vliegtuig van 
Bastiaan en Theodora nog niet geland zou kunnen zijn. Mambu is al onderweg richting het vliegveld om ze op te 
halen..... een uur eerder geland dat komt niet vaak voor!!

Bastiaan en Theodora, nog geen 14 uur in Liberia, besluiten om zaterdagmorgen gelijk mee naar Bomi te gaan. 
Slechts de beschikking over enkele uren om met verschillende onderwijzers te praten in de palavahut van Joe village 
maakte het dat we de gesprekken direct begonnen op Nederlandse wijze...... rechtaan op het doel. Al direct werd 
duidelijk tegen welke problemen de onderwijzers constant aan lopen. Niet de beschikking hebben over lesboeken en 
visueel materiaal. Maar dieper doorvragend blijken grote problemen reeds te ontstaan op het allerlaagste niveau 
ABC – KI en KII , in Nederland noemen we dat de peuter- en kleuterklassen. Kinderen in Liberia leren dingen door te 
onthouden, maar kunnen vaak niet hun geleerde kennis in de praktijk brengen. In de kleuterklas wordt er niet ge-
speeld, gekleurd, geplakt of geknipt maar de hele dag moeten de kinderen het ABC opdreunen, zo ook het volkslied 
en de ode aan de vlag. Juist het spellen van letters en het leren lezen zijn de fundamenten van het onderwijs. Theo-
dora, lerares groep 3 in NL, liet op eenvoudige manieren zien hoe je door middel van een simpel spel de kinderen 
sneller iets kan leren. De leraren sprak deze nieuwe werkmethode zo aan dat ze zelf helemaal in de “voorbeeld 
spellen” opgingen. Eefje vertrekt naar huis met veel informatie en indrukken en Bastiaan en Theodora storten zich op 
het vele werk. 

Samen met Mambu gaat Bastiaan op pad in Bomi county waar het WATSAN team bezig is met het rehabiliteren van 
een waterput. Bewoners uit het buurdorp komen vragen voor hulp. Vaak moet er eerst met een groot kapmes een 
weg worden gebaand door de bush om bij de kapotte waterpomp en put te komen. Regelmatig krijgen ze een 
levende kip of haan aangeboden door de blije dorpsbewoners die na maanden afhankelijk te zijn geweest van water 
van de kriek nu weer schoon drinkwater kunnen oppompen bij de gemeenschappelijke waterput.

Het structureren van chaos – Inmiddels worstelt Theodora zich door het officiële lessenplan opgezet door het 
ministerie van onderwijs voor de kleuterschool en onderbouw van de lagere school. Frustrerend met de uiteindelijke 
conclusie: er zit totaal geen structuur in. Maar met 4 jaar ervaring in het ouderwijs in Nederland weet ze precies wat 
er gedaan moet worden op het gebied van lezen en spelling. Bij Longman, een echte boekwinkel in Monrovia, 

worden alle boeken die beschikbaar zijn voor de eerste 4 niveaus in het Liberiaanse 
onderwijs op de toonbank gelegd. De verkoopsters staan verbaasd te kijken als beetje 
bij beetje een grote hoeveelheid boeken weer terug wordt gezet op de boeken-
planken. Ook hier zit totaal geen systeem in, alles wordt over en over herhaald zonder 
dat er iets aan de leerstof wordt toegevoegd Wist u dat van kinderen in de kleuter-
school al verwacht wordt dat ze tot het getal 1000 kunnen schrijven...... vonden we 
terug in één van de boeken in de grote stapel. Ruim 3 uur waren we bezig maar uitein-
delijk hebben we een stapel boeken waar we mee aan de slag kunnen. Theodora leert 
ons hoe we letterdozen zelf kunnen maken door letters, zo groot als in het scrabble 
spel, te printen , uit te knippen, plakken op lamineervellen en na het lamineren weer 
letter voor letter uitknippen. Duizenden letters worden zo in de komende maand 
gemaakt en tenslotte over 30 diepvrieszakjes, met een dubbele sluiting, verdeeld. Ja, 
je moet vindingrijk zijn in Liberia...... is het niet te koop? Kan je zelf zo iets maken....? 



Joe Village acadamy – In de 3 weken dat Bastiaan en Theodora bij ons logeerden worden de muren 
geverfd in de Joe village school en wordt het ABC in hoofd en kleine letters geverfd met onder elke 
letter een afbeelding van een simpel woord beginnend met die letter. 

De Joe village school draait weer en meer lesboeken zijn gekocht voor grade 2 tot 5. Anneke 
aangestoken door de enthousiaste Theodora heeft lessenplannen gemaakt waar de lesstof voor het 
hele jaar wordt verdeeld over 6 periodes. Voor het eerst dragen de kinderen een school uniform met 
een school badge. Manneka heeft de materialen gekocht en de ouders van de studenten kunnen het 
tegen kostprijs kopen. We zijn zeer dankbaar dat Daniel geboren in Joe village nu het vak rekenen 
geeft op de Joe village academy. Daarnaast is Daniel één van de weinig christen in het dorp en geeft hij ook het vak 
Bijbel. Bij elk Bijbelverhaal beginnend bij de schepping kunnen de kinderen van de laagste klassen een bijpassende 
kleurplaat kleuren en de kinderen van grade 2 – 5 een werkjes of puzzel maken. Heel veel uren zitten er in om al dit 
les materiaal voor te bereiden zeker ook als je er geen echte opleiding voor hebt gevolgd maar met logisch nadenken 
kom je al een heel eind. 

Verwachtend dat alles klaar is bij de copyshop krijg je te 
horen we hebben geen papier... op nog geen 20 meter 
afstand is er een hele straat waar verschillende kantoor-
boekhandels A4 formaat papier kopen. Er zit niets an-
ders op dan om uren in de copyshop door te brengen 
alles na te checken of inderdaad juist die bladzijden 
worden gekopieerd die opgegeven zijn. Mappen uit de 
'gift in kind' donatie van Samaritan's purse raken gevuld 
met plastic hoezen waar alle kopieën in de goede volg-
orde worden opgeborgen zodat het voor de leraren een-
voudig is om de dingen ook daadwerkelijk te gaan 
gebruiken en zodoende niet snel terug zullen vallen in 
het oude systeem. 

De lasmachine – Begin Augustus konden we de lang verwachte lasmachine kopen in de winkel. Bastiaan ging met ons 
mee om de machine op te halen. Een belevenis apart, lezen van instructie boekjes voor je een machine laat proef 
draaien in een winkel is ook iets uit een andere cultuur. Uit één van de meegebrachte koffers kwam naast gebruikte 
leren voetballen en jersey ook een laskap, een cadeau van 5 ex-Mercy ships girls, vrienden die in 2008 bij ons langs 
kwamen toen het schip in de haven van Monrovia lag. Inmiddels een paar maanden verder wordt de lasmachine 
volop gebruikt. Mambu is druk bezig touwpompen te maken. Een lokale lasser helpt hem erbij. Het vinden van de 
juiste materiaal in een goede verhouding kwaliteit met prijs 
is hier ook iets waar je soms weken of zelfs maanden naar 
moet zoeken...... en opeens loop je er tegen aan en blijken ze 
slechts een kleine voorraad er van te hebben. Ghana bijna 
ons buurland is zoveel verder op de weg van development. 
We geven niet op alleen kost het veel meer tijd en energie 
om toch een goed product neer te zetten.

De auto – Helaas hebben we nogal wat problemen met onze 
auto die naar een garage is geweest waar we het vermoeden 
hebben dat er ’s nachts veel goede onderdelen zijn 
vervangen door slechte. Frustrerend maar God beschermt 
ons. Vandaag hoorden we een geluid bij één van de wielen 
en bleken er 2 moeren afgebroken te zijn,  ook deze waren 
vervangen, echter voor een zeer slechte kwaliteit. 

De start van de touwpompenfabriek? – Sinds een aantal weken hebben we een stuk land gevonden aan de hoofd-
weg tussen Monrovia en Robertsport, het internationale vliegveld. 40 Km buiten Monrovia, maar ja, de stad barst uit 
zijn veel te strakke jasje. 's Morgens vroeg voor 7 uur sta je al in de file richting het centrum van de stad, zo’n 12 km 
bij ons vandaan. Een infrastructuur gebaseerd op 400.000 mensen maar waar nu inmiddels dik 1.8 milj. mensen wo-
nen. Deze week wordt er door een advocaten kantoor gekeken naar de officiële documenten en navraag gedaan in 
het archief zodat in de komende weken de landmeter het land kan uit meten en onze hoekstenen geplaatst kunnen 
worden “MQ AQ”. Tot DV 2018 kunnen we onbezorgd nog in onze huurwoning blijven wonen aan de Congo town 
back road. In de komende 4 jaar hopen we een touwpompenfabriek te bouwen met een huis. Het is geen vreemd 



verschijnsel in Liberia dat de huizenhuur een jaar vooruit betaald moet worden. Wij moesten zelfs meer dan 5 jaar 
vooruitbetalen maar de huur was erg laag m.b.t. de buurt waar in we wonen en de grote van onze compound.

Mambu is buiten bezig in de tijdelijke werkplaats met een trainee om een stukje staaldraad op maat te zagen. Ook dit 
is een proces en zijn we op zoek naar beter gereedschap. Zagen met een handzaagje is uiteindelijk niet haalbaar en 
op de lange duur ook veel te kostbaar. Misschien moeten we nog maar een keer bij het bedrijf langs waar we onze 
lasmachine hebben gekocht. Gereedschap is kostbaar en vaak nep ondanks dat de merknaam er is ingegraveerd.

Van alles wat – Komende maandag beginnen 6 jongens hun nieuwe opleiding bij een vak school. De studenten bij 
Len Millar beginnen spoedig met de toetsweek over de 1e periode van het school jaar. 

We zitten inmiddels al weer in Oktober...... de maanden vliegen voorbij. In September zijn we ook samen Grace, 
Mussu en de chauffeur de laatste gift in kind container wezen leeg maken bij Samaritan Purse. Sommige spullen 
hebben er jaren gestaan.....laten we het er maar niet over hebben hoeveel kakkerlak families van opa’s tot achter – 
achter klein kinderen we tegen kwamen. Nee het leesboekje, die tandenborstel, de jumper, het pakje kleurtjes, de 
schriften..........spullen die voor veel Liberianen buiten Monrovia vaak nog steeds een droom zijn. We kregen ze weer 
voor onze projecten.

 In de komende weken beginnen we met de voorbereidingen van onze kinder- en jeugdactiviteiten die we DV hopen 
te gaan draaien rond de kerst. We vertrouwen er op dat ook hier nog geld voor binnen komt. Nu dit stuk nalezend op 
Nederlandse taalfouten kregen we net een email binnen van ZOA Liberia dat ZOA Nederland vandaag besloten heeft 
om een kinderproject, eerder geschreven deze maand, voor 2014 te gaan sponsoren. To God be the glory.

Vrijdag middag bijna 6 uur de droge tijd is in aantocht, lekker temperatuurtje van dicht tegen de 30 graden, ondanks 
de grijze wolken die landinwaarts gaan. Straks gaan we samen even een rondje strand lopen en zien we de golven 
onafgebroken naar het strand rollen. We zeggen tegen elkaar: zo is ook Gods love for us.......... dagen kunnen soms 
moeilijk zijn, zelfs zwaar, maar altijd is daar onze Hemelse Vader die voor ons zorgt.

Vanaf deze plaats willen we ook iedereen bedanken die met ons meeleeft. Via gebed een kaartje, email of een 
belletje of die “rechterhand die het niet laat zien aan zijn linker”. Alleen samen kunnen we het doen! Om heel eerlijk 
te zijn zouden we best even bij u een bakje koffie willen komen drinken, maar ja, de winter is in aantocht en dan 
kijken we elkaar even aan het kou leiden in eind April / Mei 2012 en hoe koud moet het dan wel niet zijn in de 
wintermaanden. Een warme groet en we beloven het DV voor het eind van 2013 komt er nog een gezellige lange 
brief van ons over ons leven en werken in Liberia.

Wekelijks kunt u ook onze nieuwsflitsen lezen op Manneka facebook.
Mambu en Anneke Quoi

Dankbaar:
• Voor het bezoek van onze gasten in de afgelopen 

maanden.

• Voor het medeleven uit alle hoeken van Nederland 
en zelfs daarbuiten.

• Voor de kracht en wijsheid om ons werk te kunnen 
blijven doen, vaak onder zeer moeilijke 
omstandigheden maar met vreugde in onze harten

• Dat uiteindelijk de lasmachine er is en we bezig zijn met 
de eerste serie touwpompen maken in Liberia

• Dat Education in Joe Village Academy brings light in the 
darkness

Bidden dat:
• Nieuw geplande WATSAN projecten in Bomi County die 

door verschillende organisaties en kringloopwinkels en 
“aktie nacht zonder dak” gedeeltelijk al worden 
gesponsord

• De jeep weer in orde is omdat we vaak over slechte 
wegen onze werk moeten doen

• Kinder- en jeugdactiviteiten rond kerst 2013 gehouden 
kunnen worden

• God ons wijsheid geeft m.b.t. land voor  de 
touwpompfabriek

Contactgegevens: 
 www.manneka.org              www.youtube.com/user/StichtingManneka    
 info@manneka.nl   www.Facebook.com/Manneka.org (“like” ons!!!)        

Giften: via IBAN NL10ABNA0542432528 t.n.v. Stichting Manneka Nederland. (ANBI erkend)

Als u het leuk vindt om Anneke of Mambu zelf een keer te  dan kan dat via het volgende telefoonnummer, het kost 18 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, dan is het 28 ct. p/m. Het is (tot 27 oktober) in Liberia 2 uren vroeger dan in Nederland, 
daarna 1 uur vroeger


