
 

 

 

 

Nieuwsbrief, januari 2014 

Schitterend deze bloemen in een watertje in de bush,           

maar zou u dit water ook drinken? 

 

Lieve familie, vrienden en bekenden. 

Afgelopen vrijdag sloegen we net bij Lekpah town in Bomi af van de asfalt hoofdweg en reden we de bushroad op 

met onze jeep afgeladen met zakken cement. Langs de kant van de weg zat een oud omaatje met nog 3 jongere 

mensen. “Kunnen we een lift krijgen? “ 

Oma bleek in het ziekenhuis gelegen te hebben vanwege cholera en was door de dorpbewoners in een hangmat 

gemaakt van lokale materialen uit de bush gedragen naar Weajor een groot dorp aan de bushroad waar een 

ambulance haar vervoerde naar het ziekenhuis in Tubmanburg. Binnen 24 uur waren er 9 gevallen van cholera in het 

ziekenhuis vanuit dit dorp. Kpa town een dorp waar nog niet zo lang geleden Mambu is wezen kijken na herhaaldelijk 

te zijn gestopt op de bushroad met de vraag:  Mambu we hebben een waterput in ons dorp maar tijdens de droge 

tijd staat deze helemaal leeg. 

In overleg met onze chauffeur besluiten we om de oma thuis te brengen hoewel dit 

een omweg is voor ons en we met onze zware auto over 3 smalle bush bruggetjes 

moeten rijden. Bovenop de zakken cement zittend brengen we de oma tot aan haar 

huis. Heel het dorp loopt uit en we krijgen te horen dat het county health team de 

waterpomp inmiddels heeft gerepareerd en ook gechlorineerd. Alleen een simpel 

rubber ringetje moest vervangen worden. De toevoer van water loopt snel terug met 

de stijgende temperaturen in de put. We zitten midden in de droge tijd en de aller 

heetste periode moet nog komen in maart – april – mei. “Wil je Mambu vertellen dat 

de mensen in de omliggende dorpen al uren moeten zoeken naar drinkwater. Jullie 

zijn de enige in de wijde omgeving die waterputten graven, pompen repareren en 

waterputten onderhouden.  

”We vertellen de bewoners van Kpa town dat we op dit moment 

zo’n 25 km verder op de bushroad waterputten graven waar totaal 

geen waterputten zijn. In Majema steken de vissers met kano’s de 

grote rivier over die langs hun dorp stroomt om in het dorp aan de 

overkant schoon drinkwater te halen. 

 

 

 

 

 

Onze jongens van het WATSAN team zijn begonnen met het maken van 

betonringen in 2 dorpen. 



Afgelopen jaar tijdens het graven van een waterput in Jonmabar 

kwamen dorpshoofden van de omliggende dorpen bij Mambu vragen 

of we als Manneka toch ook een keer in hun dorpen kwamen kijken. 

Het bezoek aan Fanella zal ons hele verdere leven niet meer van ons 

oogvlies verdwijnen. Op weg naar de plaats waar de bewoners hun 

water halen kwamen we een vrouw tegen met een emmer vol water 

op haar hoofd. Totaal onverwachts zijn we bij de plaats: midden in het 

moeras zijn 2 gaten gegraven, 1 voor drinkwater en 1 voor wassen van 

kleding, potten en pannen en om te badderen, bruin moeras water. 

“We hebben geen andere keus is het antwoord van het dorps hoofd. 

Dit is de enige plek waar we in de wijde omgeving water kunnen vinden.” 

Inmiddels zijn we een half jaar verder en is het begin januari. We krijgen steeds meer schrijnende verhalen te horen. 

Kinderen, vaak onder de 5 jaar, overlijden aan hevige diarree, moeders lopen uren over slechte wegen in de bush 

met zieke kinderen op de rug naar de dichtstbijzijnde kliniek, medicijnen worden toegediend en infusen worden 

ingebracht maar terug in het dorp is het enige water wat te vinden is moeraswater, machteloos kijken de moeders 

toe als hun kinderen binnen de kortste keren weer ernstig ziek zijn. 

Nu Mambu langzaam weer opknapt, na flink ziek te zijn geweest rond de jaarwisseling, is het Anneke die samen met 

onze chauffeur de jongens bevoorraadt, cement, staaldraad, gasoline voor de waterpomp alles moet uit Monrovia 

komen. Zand kopen we lokaal in via de vissers die met hun kano’s naar zandstrandjes gaan midden in de rivier. 

Gravel is makkelijk te vinden op de bushroad. Heel het dorp van oud en jong helpt mee om lege rijstzakken te vullen 

met stenen. 

Versleten komen Anneke en Lamie, onze nieuwe chauffeur, ‘s avonds in 

Monrovia terug, hobbelend uren over bushroads, al je botten en spieren 

doen zeer. Inmiddels is Mambu al weer zo ver opgeknapt dat hij op het 

gebied van de logistiek adviezen kan geven.  

Zaterdag is het onze 5e rit binnen 48 uur als we weer over de bushroad 

rijden. Nu worden we bij Weajor aangehouden. ”Hé, bedankt dat jullie 

de oma uit Kpa town hebben thuis gebracht, maar ook in ons dorp zijn 3 

pompen buiten werking. “Gelukkig hebben we een hele voorraad        

“U” seals (ringen) voor de Afridev pompen op voorraad in onze jeep. 

Voor de zondag begint heeft Moses de bossman (voorman) in ons WATSAN team alle waterpompen weer kunnen 

repareren. 

In de dorpen langs de bushroad wordt en gezwaaid en geschreeuwd. De kinderen roepen altijd Joe village car, Joe 

village car, een term die er ingeslopen is nadat we kinderprogramma’s begonnen in Joe village. Onze jeep brengt 

soms schoenendozen van actie schoenendoos of kleding, schrijfwaar die onder de kinderen in de dorpen wordt 

uitgedeeld. Nu vandaag wordt er overal gewassen, er wordt volop water gepompt in de dorpen die we voorbij rijden. 

Verder op de bushroad zien we mensen kleding wassen bij stroompjes in de bush en zien we mensen met lege 

emmers zoeken naar water. 

Al zeker 2 maanden geleden hoorden we van een dorp midden in de bush waar veel kinderen ziek naar de kliniek in 

Vortor worden gebracht. Zaterdagmiddag besluiten voor we naar huis terug keren op zoek te gaan naar het dorp, we 

hebben een soort routebeschrijving: bij de kruising na Vortor de eerste bushroad rechts afslaan, we volgen de weg 

die hoog en laag gaat door een soort prairie landschap gaat en vervolgens weer in een donker bush verdwijnt. We 

besluiten om de weg toch te blijven volgen, eens zal deze toch wel ophouden. Bijna keren we maar om, iets wat 

eigenlijk niet eens kan op dit nauwe pad midden in de bush als we de zon zien weerkaatsen op een zinken dak. 

We hebben het dorp bereikt. Overal vandaan komen er mensen en kinderen aanlopen. Anneke is de eerste blanke 

die het dorp ooit bezocht heeft. Ze zien de tekeningen van de touwpompen op onze jeep staan. “O, zijn jullie 

gekomen we wilden al iemand naar Joe village sturen met het verzoek of jullie een waterput willen graven.  



We hebben hier 18 huizen en ruim 250 mensen wonen hier, kom met ons mee dan laten we jullie zien waar we ons 

water halen en spoedig zal deze plek opgedroogd zijn en moeten we gaan zoeken naar water” 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen we zeggen? “We zouden jullie graag willen helpen 

maar financieel zijn we afhankelijk van heel veel mensen uit het 

verre Nederland die een liefdevol hart hebben voor hun verre naaste. We zijn christenen en we geloven dat God 

voor ons zorgt. Mambu zal in de komende weken ook een keer naar jullie dorp komen. We hebben zo’n lange lijst 

van dorpen die urgent waterputten moeten hebben. Via de kliniek in Vortor hebben we over jullie gehoord.” 

“Wij hebben de afgelopen jaren regelmatig over jullie WATSAN activiteiten gehoord. De waterput in Kanikomah 

heeft ons al zo geholpen. Soms lopen we uren door de bush naar Beah town en nu kunnen we schoon drinkwater 

drinken in dit dorp voor we nog een dik een uur moeten lopen eer we bij Beah town zijn.” 

Dit soort gebeurtenissen grijpt ons telkens weer aan, de nood is zo groot, moe rijden we terug naar Monrovia, voor 

de 2e keer deze week rijden we achter een taxi die een tekst op zijn bumper heeft geschreven. “Bij God zijn alle 

dingen mogelijk, vertrouw op HEM!” 

Mambu hoopt ook snel weer mee naar Bomi te gaan, er moet een plaats in het dorp worden uitgezocht waar de 

jongens kunnen gaan graven. Geen gemakkelijke klus verschillende keren in het verleden is het gebeurd dat na vele 

dagen graven het team op een ondoordringbare rots stuiterd en een nieuwe plek moet worden uitgezocht. 

2014 is nog maar nauwelijks gestart maar in onze beleving hebben we al zo veel meegemaakt. Eerst werd Anneke 

ziek net voor de kerst. De minder voorkomende vorm van malaria hier in Liberia werd toch weer aangetroffen in een 

bloedmonster. Een heftige malarone kuur was de enige optie naast een vliegticket naar Nederland Havenziekenhuis 

Rotterdam. Anneke koos voor de malarone kuur die ze ook ooit eerder in Dortwijk al een keer gekregen had in 2009. 

Knapte Anneke langzaam op tegen het einde van het jaar; zo werd Mambu ernstig ziek en moest op 1 January 

opgenomen worden in het Firestone ziekenhuis. Een combinatie van hoge bloeddruk, zeer heftige urineweg 

ontsteking en een ontsteking in één van zijn organen onder de lever veroorzaakte heftige pijnen. Nu bijna 2 weken 

verder is hij aan het aansterken. Hij moet nog een keer voor controle terug komen in het ziekenhuis. 

Wat werden we gesterkt door uw telefoontjes, emails en berichtjes op facebook. Zo ver weg maar eigenlijk ook zo 

dichtbij en wat hebben we een grote Manneka familie!!! 

We hebben nu besloten om in deze “droge maanden” ons voor 100% te richten op WATSAN, graven van nieuwe 

putten, installeren van touwpompen waar veel minder onderhoud aan nodig is. 

 

DV rond Pasen hopen we een “art”programma te doen in Weajor 

waar 300 kinderen worden uitgenodigd uit Weajor en de omliggende 

gemeenschappen. We zijn dankbaar dat ZOA Nederland ons 

proposal: “Shine your light in the darkness.” heeft uitgekozen. Over 

het jaar 2014 hopen we op 4 locaties dit programma te organiseren 

voor kinderen die langs de bushroad wonen. Vaak voor het eerst 

zullen 1200 kinderen horen over de Heere Jezus. 



Juist in de afgelopen dagen zijn we in zoveel dorpen geweest waar de kinderen 

overal amuletten dragen. We vragen de bewoners vaak zijn jullie moslim? Ja, is hun 

antwoord, zijn jullie echt moslim en geloven jullie in Allah?? Ja, is hun antwoord 

maar, vragen we dan, hoe is het dan mogelijk dat jullie amuletten van de 

medicijnman rond de nek van jullie kinderen hangen en zo komen we in gesprek.  

Vaak wordt er gevraagd waarom we in deze afgelegen dorpen waterputten graven. 

We mogen dan vertellen over het grootste cadeau wat we van de Heere God 

gekregen hebben. De Heer Jezus die naar deze aarde gekomen is om voor onze 

zonden aan het kruis te hangen en ook weer opgestaan is uit de doden. Ook in de 

meest afgelegen dorpen is het nieuws inmiddels wel bereikt dat we naast het 

graven van waterputten en het installeren van een nieuwe pomp waar je alleen aan 

een wiel hoeft te draaien ook activiteiten organiseren voor kinderen.  

Mambu neemt deze week de WATSAN activiteiten van Anneke weer over. Komende donderdag krijgen we 

Nederlands bezoek van de ZOA en enkele zakenmensen in Joe village. We hopen aan dit gezelschap te vertellen over 

ons project Shine your light in the darkness een kinderprogramma waar kinderen d.m.v. art te horen krijgen over de 

Heere Jezus. De studenten van de Joe village academy gaan een drama opvoeren over het onstaan van Joe village. 

De komende 2 dagen is het dus nog volop oefenen geblazen. Mocht er genoeg tijd overblijven, hopen we ook enkele 

WATSAN projecten te bezoeken en misschien ook wel een klein kano tochtje over de rivier. 

Anneke gaat de komende weken verder met de administratie, het financiële jaar 2013 moet worden afgesloten en 

ook de hele papierwinkel voor het ministerie van planning en natuurlijk het jaarverslag dit jaar in de vorm van een 

soort foto verslag.  

Mambu en Anneke hebben besloten om begin February voor een weekje naar Ghana te gaan. Naast even eruit geeft 

het ook de mogelijkheid om spullen voor de touwpomp te kopen die in Liberia 3x zo duur zijn; o.a touw en 

“reducers”. Mambu’s paspoort moet worden vernieuwd zo ook jaarlijks Anneke residence permit en re –entry visa 

en werkvergunning. 

Aan het eind van January krijgen we de ouders van Agaath Bakker nog een nachtje te logeren. Sinds afgelopen 

augustus hebben we onze gatenkamers als een soort transfer- logeerkamers aangeboden. Bezoekers van Agaath in 

Guinee die via Liberia aanvliegen kunnen nu gezellig bij ons komen logeren voor ze verder reizen richting Guinee en 

zo ook weer als ze aan de terug reis beginnen naar Nederland. 

Zo kwamen Agaath en Dina een nachtje bij ons slapen en ook Agaath ouders. O.a 3 pakken Nederlandse koffie 

hadden ze voor ons meegenomen.  

Morgenochtend vroeg eerst water koken in de ketel op ons gasfornuis en dan met de hand een heerlijk bakje koffie 

zetten. Genieten voor we weer richting de bush road gaan! 

 

 

We zijn weer even heel onverwachts bij u op bezoek geweest,                

kijk ook eens op onze facebook site waar wekelijks nieuws vaak voorzien 

met een foto geplaatst wordt. 

Vanuit een inmiddels donker Monrovia een hartelijke groet 

Mambu en Anneke Quoi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankpunten: 

  het WATSAN team kon beginnen met het graven van nieuwe waterputten. 
 

 Anneke en Mambu zijn langzaam weer aan het opknappen om weer aan het werk kunnen gaan. 
 

 We hebben een nieuwe chauffeur hebben gevonden die vlak bij ons huis woont en bewogen is met zijn 
medemens. 
 

 ZOA sponsort het kinder “art”programma Shine your light in the darkness financieel.  1200 kinderen 
wonend langs de bush road horen over de Heere Jezus.  
 

 we kunnen met onze jeep plaatsen bereiken waar nog geen schoon drinkwater is. 

Gebedspunten: 

 voor de gezondheid van al onze Manneka employees o.a. Sito een van onze securities waar bij vorige 
week TB is ontdekt. 

 

 voor de duizenden Liberianen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. 
 

 dat we als Manneka DV tot juni zeker 8 waterputten kunnen graven en touwpompen kunnen installeren, 
logistiek mogelijk maar ook financieel mogelijk. 
 

 dat we tijdens onze WATSAN werkzaamheden veel Liberianen mogen vertellen over de Heere Jezus en 
dat bij God alle dingen mogelijk zijn, dat men gaat vertrouwen op HEM! 

 

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 in Liberia 1 uur vroeger dan in Nederland. 

 

http://www.manneka.org/
http://www.manneka.org/
http://www.youtube.com/user/StichtingManneka
http://www.youtube.com/user/StichtingManneka
mailto:info@manneka.nl?subject=nieuwsbrief
mailto:info@manneka.nl?subject=nieuwsbrief
http://www.facebook.com/Manneka.org
http://www.facebook.com/Manneka.org

