
Lieve familie, vrienden en bekenden,
Dat gebeurt niet zo vaak, samen een dagje op pad in de bush. 
Er moesten gegevens worden verzameld voor nieuw te schrij-
ven WATSAN-voorstellen met foto’s. Daarnaast moest het 
WATSAN-team uit één van de dorpen WATSAN-gereedschap 
halen, dus combineerden we afgelopen zaterdag alles met el-
kaar. Uiteindelijk vonden Mambu, Anneke, Moses, Jospeh, Ba-
lah en pa Wilson allemaal een plekje in onze ijzersterke jeep en 
gingen we op pad, hoewel er maar twee echte stoelen in de jeep 
geïnstalleerd zijn.  Improviseren, daar zijn we goed in geworden!

Wat is er in de afgelopen maan-
den veel gebeurd! Heeft u ons ge-
volgd via de wekelijkse stukjes in de  
nieuwsbrief van de Sionskerk in Pa-
pendrecht (deze worden ook wekelijks 
gepubliceerd op de facebookpagina 
van Manneka) of via de stukjes in de 
Klepel, het maandelijkse magazine 
van Hervormde Kerk Papendrecht?

Nieuwe waterputten
Duizenden bewoners in afgelegen 
dorpen kregen de beschikking over 
schoon drinkwater. Logistiek gezien 
niet altijd een gemakkelijke klus, maar 
we hebben bewust gekozen om the 
poorest of the poor te helpen en schoon drinkwater is een basis-
behoefte waar veel families dagelijks uren naar moeten zoeken. 
Sommige dorpen hadden bijna de moed opgegeven. “Zou Man-
neka echt een waterput komen graven? Ons dorp is zo afgele-
gen en moeilijk te bereiken via bush-bruggen en 
slechte nauwe bushroads.” 

Maar we kwamen, werkten hard en 
moesten vaak in een nauwe ronde ope-
ning op zo’n vijf meter diep een rots- 
laag breken. Zou het lukken? Gereed-
schap brak doormidden, maar uiteinde-
lijk stond er voldoende water in de put. 
Betonringen werden geplaatst, inclusief 
een touwpomp. Schoon drinkwater in 
het dorp. Emmers, teilen, iedereen 
kwam voor water. Bewoners omhelsden 
de WATSAN-boys en vooral de ouderen 
en moeders lieten vaak een traantje van 
blijdschap. Samen met Mambu bekijken we de foto’s van voor, 
tijdens en het uiteindelijke resultaat. Wat blijft het toch bijzonder 
dat we dit werk mogen en kunnen doen!

The United Watsan Brothers
“Anneke, we moeten investeren in ons werk. Ik zou graag de 
WATSAN-jongens willen helpen met het starten van hun eigen 
bedrijfje. Ze blijven dan wel gewoon met ons werken als we 
WATSAN-projecten hebben. We worden zelf ouder, maar deze 
jongens zijn de nieuwe generatie Liberianen die ons land verder 
moet opbouwen. Hoe denk jij hier over?” We zien het beiden als 
een taak om ook op deze manier mensen te helpen. Zo over-
leggen we samen met de WATSAN-boys, die heel enthousiast 

raken als Mambu zijn verhaal doet en 
samen gaan we naar het businessregis-
tratiekantoor. Papieren moeten worden 
ingevuld en er moet een naam worden 
bedacht voor het bedrijf van de jongens. 
The United Watsan Brothers wordt de 
naam. Ze moeten belasting gaan betalen, 
maar ook komen ze in de sociale secu-
rity en gaan ze voor hun eigen pensioen 
sparen. 

Als we deze zaterdag door de dorpen 
rijden, roepen de bewoners “Goodmor-
ning” naar ons, ze zijn onderweg naar hun 
farms. Kinderen rennen uit de dorpjes en 
de bush en zwaaien naar ons langs de 

kant van de bushroad en schreeuwen “Joe 
Village car, Joe Village car!” We lachen er allemaal om. 

Een paar dagen geleden bereikten ons echter schokkende be-
richten over tientallen bewoners, ziek in Kpolo en Small Lekpeh 
Town, die nu noodgedwongen water drinken uit de bush-kriek. 

De Afridev handpompen waren voor de zo-
veelste keer weer kapot... 

Afridev-pompen aan vervanging toe
Terwijl Mambu en zijn WATSAN-boys de 
verschillende pompen reparen, zodat de 
bewo-ners tijdelijk weer water hebben uit 
hun pompen voordat de U-seals weer kapot 
gaan door de roestvorming in de pompen 
liep Anneke met een paar bewoners naar de 
stroompjes in de bush, waar ze nu hun wa-
ter vandaan halen. Op korte termijn moeten 
deze pompen echt worden vervangen door 
touwpompen. In Kpagbolah blijken ook drie 

van de vijf Afridev-pompen buiten werking te zijn. Een bewoner 
heeft met stukjes oud muskietennet geprobeerd de U-seals te 
vervangen. We vervangen de rubberen ringen, maar ondanks 
dat de pompen pas vier jaar oud zijn moeten deze ook spoedig 

“Oma, bent u ook naar het kinderprogramma geweest in Joe Village?” 
“Nee, ik heb deze armband geleend van mijn kleindochter. Alleen voor vandaag hoor!”
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worden vervangen door touwpompen. Eén bonk roest binnenin 
de Afridev-pomp.

Rijdend over smalle paden bereiken we uiteindelijk ook Gbor-
du, een afgelegen dorpje. Misschien vraagt u zich nu af hoe 
we in contact komen met de bewoners van deze dorpen. Heel 
eenvoudig: in de bush heeft bijna niemand een auto en hebben 
de meeste families geen geld om achter op een motorfiets mee 
te rijden. Dus iedereen loopt. In december 2012 waren we een 
waterput aan het graven in Kanikomah en liepen er twee vrou-
wen met een lading vis op hun hoofd, gekocht bij de rivier, terug 
naar hun klein afgelegen bushdorp. Ze raakten in gesprek met 
Mambu en vertelden over hun dorpje waar in de wijde omgeving 
geen water te vinden is. Nu hopen we voor de echte regentijd 
aanbreekt nog een waterput te graven in dit dorp! 

Het eerste gedeelte van het geld om een waterput te graven 
is binnen: gedoneerd verjaardagsgeld van een mevrouw uit het 
verre Nederland. Wat blijkt: de dorpbewoners hebben niet moe-
deloos op hulp zitten wachten, maar inmiddels middenin hun 
dorp hebben ze een gat gegraven waar een klein laagje water in 
staat. Overleg vindt er plaats met het dorpshoofd. Kunnen jullie 
de weg repareren, we komen met onze trailer. Dus, jullie kun-
nen zand halen met kano’s op de rivier? Verzamel het dan op 
een plaats die we kunnen bereiken met onze jeep. De regentijd 
is in aantocht!

Ondertussen bij de basisprojecten...
Hoewel we besloten hadden begin dit jaar ons voor honderd 
procent te richten op WATSAN, hield dat niet in dat in de af-
gelopen maanden niets anders is gedaan. Zo gingen onze 
basisprojecten gewoon door. Maandelijks krijgen een ‘oma’ 
en ‘opa’ op de Congo-Town backroadrijst. Grappig, in de Libe-
riaanse taal komen deze woorden ook voor met dezelfde bete-
kenis: ouder iemand waar je respect voor moet hebben. Sinds 
afgelopen week hebben we van CAM (Christian Aid Ministry) 
gehoord dat ze deze twee bejaarden maandelijks willen helpen 
met een voedselpakket, dat onder meer olie, blikjes vlees en 
laudry zeep bevat. 

Het kinderprogramma Shine your light in the darkness is in volle 
gang. Drie van de vier dagprogramma’s zijn gehouden. Bijna 
duizend kinderen zijn al naar onze programma’s gekomen. Een 
feest voor iedereen! Voor de meeste kinderen een dag dat ze 
niet met hun ouders op de farm hoeven te werken, hun magen 
vol zijn door de twee maaltijden die ze krijgen en een dag vol 
luisteren, zingen, spelletjes doen en puzzels maken of kleuren. 
Voor ons een dag om honderden kinderen te vertellen over de 
Here Jezus. Door gebruik te maken van het plaat-
jesboek is het makkelijker voor de kinderen 
om de verschillende Bijbelverhalen te volgen. 
Een armbandje, gemaakt van een schoenveter 
waar we kralen in de vijf kleuren van het plaat-
jesboek aan hebben geregen, is niet alleen bij 
veel kinderen in trek. Wat blijkt: verschillende 
ouders bewaren het armbandje voor hun kinde-
ren, maar dragen het nu zelf. 

Alleen samen krijgen we het rond
Sinds 2009 draaien we kinderclubprogramma’s 
in Joe Village, waar driehonderd kinderen naar 
toe kwamen uit vijftien verschillende dorpen. 
Dit jaar wilden we meer kinderen bereiken uit 
alle omliggende dorpen rondom Joe Village. 
In verschillende schoolgebouwen houden we 
nu ook het kinderprogramma. Kookten onze  

Bomi-moeders altijd al tijdens de kinderclubactiviteiten, nu sta-
ken vooral jonge moeders hun handen uit de mouwen tijdens de 
verschillende activiteiten. Alleen samen kunnen we het doen, is 
hun motto en wat leuk! Dat is juist ook ons motto binnen Man-
neka! Ook hier zien we langzaam een kleine positieve veran-
dering in de mentaliteit van verschillende Liberiaanse moeders. 
Ondanks dat ze bijna geen geld, eten of persoonlijke bezittingen 
hebben en vaak in kleine modderhuisjes wonen waarvan de da-
ken vaak lekken in de lange regentijd, zien we dat hun denkwijze 
positief verandert: ergens energie in steken zonder financieel 
gelijk iets terug te verwachten.

Fannie en haar bakclub-girls hadden ook dit keer weer voor 
honderden bezoekers heerlijk shortbread gebakken. Al etend 
van het baksel en ondertussen pratend met jonge moeders en 
tieners besloten we met z’n allen om in de komende maanden 
bakclubjes te starten in Bomi. Via familiecontacten kregen we 
meer dan duizend bakblikken die niet meer werden gebruikt bij 
een bakker in Nederland. Fannie heeft deze week haar exa-
mens van highschool en hoopt in de komende maanden met 
tientallen belangstellenden de kneepjes van het bakken te de-
len. Bijzonder dat er nu ook juist een wekelijkse marktdag komt 
in Beah Town. We hopen samen met de jonge moeders rond 
de tafel te gaan zitten (op zijn Liberiaans gezegd: met elkaar in 
de palava) om mogelijkheden te bespreken om te kijken of ze 
met beperkte hulp van Manneka een soort restaurantje kunnen 

beginnen tijdens de weekmarkt waar 
ze ook hun gebakken koekjes kunnen 
gaan verkopen. Met sticks en bamboe 
uit de bush kunnen ze tafels en stoe-
len maken. Fleurige plastic borden en 
mokken zijn hier voor een grijpstuiver te 
koop. Ze kunnen op deze manier geld 
verdienen voor hun families. 

Ja, leven in een bushvillage is niet 
eenvoudig. Of moeten we eerder zeg-
gen: overleven is niet eenvoudig? In 
de grote dorpen zijn publieke scholen, 
maar wat schokkend is: in de meeste 
leslokalen zijn niet genoeg, nauwelijks 
of totaal geen banken en tafeltjes aan-
wezig. Met dat in het achterhoofd kijkt 
elke buitenstaander met totaal andere 

Lekker koken voor de kinderactiviteiten!

De bakblikken werden enthousiast 

ontvangen!



ogen naar de Joe Village Academy. Kijk eens wat ze daar heb-
ben. Inderdaad, de school ziet er heel luxe uit met alle tafels en 
stoeltjes van de Oranje Nassau school in Papendrecht en mede 
dankzij de honderden gelamineerde tekeningen, gemaakt door 
basisscholieren in Papendrecht ziet alles er ook zeer kleurig en 
vrolijk uit! Maar hoe is het gesteld met het lesniveau? Bezoe-
kers van de MSG-avond hebben hier meer over kunnen horen. 
We hebben nog een lange weg te gaan op dit gebied. Voor het 
komende schooljaar hopen we in nauwe sa-
menwerking met de County education officier 
van Bomi en onderwijzers van de scholen in 
Weajor – Beah Town en Kpagbolah en Joe 
Town te kijken wat voor materialen we kun-
nen produceren voor de kleuters, die vaak nu 
alleen maar elke dag het alfabet opdreunen 
en de nummers van één tot vijftig. Zeker met 
onze Manneka-kinderprogramma’s overtui-
gen we steeds meer moeders dat kinderen 
iets met hun handen moeten doen. Creatief 
bezig zijn en ondertussen nieuwe dingen le-
ren. Afgelopen jaar hebben we via Samari-
tan’s Purse heel veel papier gekregen, dat we 
nu goed kunnen gebruiken om werkjes op te 
printen.

Tranen van ontroering
Sommige dingen schijnen door de jaren heen 
zo heel normaal te zijn geworden, tientallen 
kinderen die we als Manneka naar school kun-
nen laten gaan. Maar voor ons als organisatie 
blijft het een wonder, zo ook voor heel veel Liberiaanse families. 
Zij hebben steeds meer problemen om geld over te houden van 
hun kleine dagelijkse inkomen. De koers USD – LRD schiet als 
een raket omhoog in de afgelopen maanden. Denkend aan een 
trouwe donor in Nederland die al een paar jaar dertig Manneka-
voetbalspelers naar school stuurt door niet alleen het schoolgeld 
te betalen, maar ook spullen als schoenen, sokken, uniformen, 
schooltassen en schrijfwaren, schieten er tranen in mijn ogen 
van ontroering. Wat blijft zo iemand trouw met hulp aan de Li-
berianen! Eerlijk gezegd: veel Liberiaanse families zouden nu 
zelfs het geld niet kunnen ophoesten voor het kopen van een 
uniform, een paar zwarte schoenen, schoolspullen, omdat alles 
in augustus in één keer moet worden aangeschaft, in plaats van 
verspreid over het hele jaar. Als we voor hun kinderen alleen het 
schoolgeld zouden betalen...

Regelmatig hebben we contact met de leraren die Manneka-
scholarshipstudenten in hun klas hebben. En laten we maar 
heel eerlijk zijn: sommigen zijn bepaald niet de lieverdjes van 
de klas. Ook gaan we bijna maandelijks bij de tradeschool langs 
waar verschillende voetbalspelers een vak leren als elektricien 
of loodgieter. Anderen kozen er juist voor om meer ervaring te 
krijgen op de computer.

Hoewel we de meeste voetbalspelers al jaren kennen,  
staan we regelmatig voor verrassingen en blijkt dat een scho-
larshipstudent van de tradeschool is afgehaakt. Uit een gesprek 
met zijn ‘ouders’ blijkt dat zijn moeder al heel lang geleden is 

overleden en zijn vader al tijdens zijn geboorte niets meer van 
zich heeft laten horen. Zijn nieuwe ouders, al twaalf jaar, heb-
ben eigenlijk geen tijd om te luisteren naar zijn verhalen en 
problemen. Dankbaar zijn we dat vele voetbalspelers ons huis 
inmiddels hebben gevonden als een plaats waar ze met hun 
probleemverhalen kunnen komen. Geweldig nieuws voor ons 
en alle Manneka voetbalspelers is dat de geschonken voetbal-
kleding, schoenen en voetballen uit Nederland uiteindelijk zijn 

aangekomen! Op dit moment is bijna elke 
voetbalspeler druk met schoolwerk, aange-
zien het jaarlijkse examen in aantocht is, 
wat voor een groot gedeelte bepalend is of 
je overgaat naar een volgende klas. Maar 
toernooien zijn al gepland voor later in 2014.

Vijf maanden geleden schreven we onze 
laatste nieuwsbrief. Wat hebben we dankzij 
u veel mogen en kunnen doen in de tijd die 
achter ons ligt. We beloven dat de volgende 
keer het D.V. geen vijf maanden meer duurt 
om even bij u op de koffie te komen. Het is 
voor ons heel bijzonder dat u trouw zo met 
ons meeleeft, op wat voor manier dan ook, 
hoewel we elkaar maar eens per drie jaar in 
het echt ontmoeten. 

Deze maand mochten we ook even stilstaan 
bij het feit dat Manneka als lokale NGO vijf 
jaar bestaat. Morgenmiddag en overmorgen 

moeten we op pad met de superintendent van 
Bomi (afgevaardigde van de regering in Bomi) die onze Manne-
ka-projecten wil zien. Langzaam worden we bekend bij diverse 
instanties. Wij als Manneka blijven gewoon ons werk doen. Het 
zijn juist de bewoners uit de vergeten gebieden die verhalen 
rondvertellen over een witte jeep vol met mensen die in hun dorp 
hulp komen brengen.

Dankzij uw betrokkenheid veranderen langzaam de levens van 
veel Liberianen. Ze zouden u graag zelf persoonlijk bedanken. 
U omhelzen en uw hand vasthouden. Bedankt white women – 
bedankt white man, u geeft onze families weer Hoop! May God 
bless you and your family!

Mogen we tot slot even een stukje uit de Bijbel met u lezen?
Luke 14: 12 – 14 Then Jesus said to his host, “When you give a 
lunch or dinner, do not invite your friends or your brothers or your 
relatives or your rich neighbours. For they will invite you back 
and in this way you will be paid for what you did. When you give 
a feast invite the poor, the crippled, the lame and the blind and 
you will be blessed because they are not able to pay you back. 
God will repay you on the day the good people rise from death.”

Wat voelt het goed om u weer even gesproken te hebben. Aan 
God alle eer! Hij heeft grote dingen gedaan in onze levens en 
die van duizenden Liberianen.

Mambu en Anneke Quoi
Monrovia, 19 mei 2014 

Een zwaaiende Mambu en Anneke 
in de jeep



We zijn dankbaar...
...voor de mogelijkheid om zoveel mensen te helpen aan schoon drinkwater.
...voor de ruim vijftig kinderen en ouderen die dit jaar naar school kunnen dankzij een Manneka scholarship.
...dat we met onze jeep zoveel afgelegen dorpen kunnen bereiken waar we hulp mogen en kunnen brengen.
...voor onze goede gezondheid en dat we met plezier ons werk doen, ondanks regelmatige  tegenslagen. 
...voor al het werk wat onze vrienden binnen de MSG hebben verzet. 
...dat ondanks het slechte weer toch mensen de moeite namen om naar de speciale Manneka-avond te komen.
...voor de muur van uw gebed rondom ons heen en voor uw liefde voor onze Liberiaanse naaste.
...voor alle spullen door u in Nederland verzameld en ontvangen in Liberia.

Wilt u bidden...
... dat we meer WATSAN-projecten kunnen doen en meer Afridev-pompen kunnen verwisselen voor touwpompen in de komende  
 maanden? 
... dat we nog op tijd de te graven waterputten klaar krijgen voor de echte regentijd aanbreekt?
... voor de families in Bomi die voor honderd procent afhankelijk zijn van hun landerijen en vaak verborgen honger leiden?
... voor onze projecten in Liberia, speciaal ook onze nieuw geplande bakclubjes in Bomi-county?
... voor onze gezondheid en dat we elkaar D.V. mei 2015 persoonlijk weer mogen ontmoeten? 

Tenslotte...
In onze gedachten zijn we bij onze lieve zus Mirjam Oving, die 
we in 2005 in Monrovia hebben leren kennen toen ze hier met 
Mercy Ships was. Verschillende keren kwam ze bij ons logeren 
en liet ze haar handen flink wapperen. Ondanks dat ze in Har-
lingen woont, nam ze haar plaats in binnen de MSG. Afgelopen 
maand vertrok ze met MEDAIR naar Zuid-Soedan. We zullen 
haar zeker gaan missen binnen de MSG! Gelukkig is de inter-
netverbinding tussen Soedan en Liberia goed! ☺

Dankbaar zijn we ook dat de MSG onze achternicht Nadia van 
Noppen (kleindochter van tante Adrie) bereid heeft gevonden 
om de MSG te komen helpen, gebruikmakend van haar vele 
talenten. Welkom bij de club, Nadia!

Gebedspunten

Mirjam Oving en Mambu

Contactgegevens
Manneka via internet
> www.manneka.org
> www.youtube.com/user/stichtingManneka
> info@manneka.nl
> www.facebook.com/manneka.org. Lees hier de nieuwste berichten van 
 Anneke en Mambu. Ook zichtbaar voor niet-Facebookers!

Giften 
Giften kunt u overmaken via IBAN NL10 ABNA 0542432528 ten name van Stichting Manneka Nederland.

Bellen met Anneke en Mambu
> Als u het leuk vindt om Anneke en Mambu zelf een keer te spreken, dan kan dat via het volgende   
 telefoonnummer: 0900-1230086 (18 cent per minuut). Na het intoetsen van dit nummer krijgt u 
 instructies en draait u vervolgens het nummer van Anneke (00231-886971530) of Mambu 
 (00231-886753297) en sluit af met #. 
>  Ook via Skype kunt u Anneke en Mambu bellen, dan kost het 28 cent per minuut. 
>  Let op: in Liberia is het twee uur vroeger dan in Nederland.


