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Realisatie jaarverslag: Manneka Support Groep

Wilt u reageren op het jaarverslag?
> info@manneka.org

Meer informatie over Manneka?
> www.manneka.org
> info@manneka.org
> www.youtube.com/stichtingManneka
> www.facebook.com/manneka.org

Het werk van Manneka in Liberia financieel 
ondersteunen? 
> Stichting Manneka Nederland (ANBI)
 IBAN: NL10 ABNA 0542 4325 28

Wilt u met regelmaat op de hoogte gehouden  
worden? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. 
Stuur een mailtje naar info@manneka.org.

Wilt u de nieuwsbrief per post ontvangen of heeft 
u vragen? Neem dan contact op met Rachel Vink 
(MSG): 06-14148211.
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Geachte lezer,

Dank u wel voor uw betrokkenheid bij Manneka, de non-
profitorganisatie van Mambu en Anneke Quoi-de Kok 
in Liberia. In dit jaarverslag blikken we terug op wat er 
allemaal gebeurd is en hoe wij met elkaar in Nederland 
het werk van Manneka konden ondersteunen.

Het eerste halfjaar stond Liberia in het teken van vechten 
tegen en opkrabbelen na de ebolacrisis. Een crisis die 
diepe sporen heeft achtergelaten in gezinnen, families, 
sociale structuren en de maatschappij. Met Manneka’s 
hygiëneproject werden duizenden huishoudens bereikt. 
Een zeer spannende en intense periode. Wat een 
opluchting toen vanaf april de crisis afnam. 

Manneka schakelde daarna direct over op het realiseren 
van WASH-projecten (Water, Sanitation & Health). 
Waterputten werden gegraven, gebouwd, hersteld en 
opgeleverd. Op een gegeven moment was bij Mambu en 
Anneke de batterij leeg… echt leeg. 

In de Liberiaanse regentijd konden Mambu en Anneke 
naar Nederland komen voor het geplande driejaarlijkse 
verlof (half juli tot half september). Wat keken we 
er allemaal naar uit en wat heeft het hen een hoop 
goedgedaan. De batterij kon weer opgeladen worden. Er 
volgden veel werkbezoeken en presentaties en Mambu 
en Anneke waren druk met de voorbereidingen voor het 
verzenden van een container met hulpgoederen. We 
kijken terug op een rijk gezegend verlof. 

Voor Anneke was het erg wennen om daarna de draad 
weer op te pakken in Liberia. Als Manneka Support 
Groep (MSG) proberen we de werkzaamheden in Liberia 
zo veel mogelijk te ondersteunen. Daarbij is continuïteit 
van financiering van de projecten een belangrijk 
speerpunt. Dit ging in 2015 met ups en downs, maar 
we mogen terugzien op een goed jaar. Er zijn opnieuw 
voldoende middelen binnengekomen om de geplande 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren, waarvoor we heel 
dankbaar zijn! 

We hopen dat u Manneka belangstellend blijft volgen. 
Bidt u mee? Veel leesplezier toegewenst!

Gerrit Jan Otterman
Voorzitter Stichting Manneka Nederland

PS Heeft u vragen of op-/aanmerkingen? Laat het ons 
weten via info@manneka.org. 

Projecten > WASH (          )Water, sanitation 
and health

Nasleep ebola
In januari en februari kon Manneka, onder andere dankzij 
een tweede financiering van Geneva global, de ebolaprojec-
ten verder uitbreiden naar nieuwe dorpen in Dewoin district. 
In 55 dorpen in Dewoin / Klay district deelden we 734 em-
mers en flessen chloor uit. Soms moesten we met een vlot 
de rivier oversteken om de verafgelegen dorpen te bereiken. 
Twintig ‘community health volunteers’ werden getraind om 
op een eenvoudige manier aan duizenden dorpsbewoners de 
preventiemaatregelen voor ebola door te geven.

In overleg met de commissaris en de onderwijsambtenaar 
van het district werd een vergadering belegd met de leiders, 
dorpshoofden en vertegenwoordigers van de ouderraad. 
Hierin werd de vraag behandeld: welke voorbereidingen 
moeten we treffen om eventuele nieuwe ebolabesmettingen 
op scholen te voorkomen? Dewoin district was het enige dis-
trict in Liberia waar bij alle schoolgebouwen hekken rondom 
werden geplaatst door de ouders en dorpsbewoners, met 
slechts één ingang, waar studenten hun handen moesten 
wassen en hun temperatuur werd gecontroleerd. In drie 
dagen tijd trainden we alle onderwijzers van Dewoin district 
naar aanleiding van het door MOE (Ministry of Education) 
uitgegeven draaiboek, dat speciaal was geschreven voor 
scholen na de ebola-uitbraak.

Bij de Bonjah town kliniek 
rehabiliteerden we de water-
put en voorzagen deze van een 
touwpomp. Wat waren de me-
dewerkers blij dat ze niet meer 
op zoek hoefden naar schoon 
drinkwater!
Ook maakten en distribueerden 
we 2500 ‘Snake & Ladder’-
spellen, voorzien van de ebo-

lapreventieboodschap. Hijltje Vink schreef in Nederland een 
speciaal kinderboekje over Ebola, ‘When life turns upside 
down’. Van dit boekje kwamen 25.000 exemplaren naar 
Liberia, om te worden uitgedeeld. Uit Bomi county werden 
56 leerkrachten getraind hoe het boekje + werkboekje te 
gebruiken in de klas. Het boek kan kinderen helpen om 
de verdrietige gevolgen van ebola te verwerken en geeft 
nieuwe hoop voor de toekomst. Want niets duurt voor al-
tijd, zelfs ebola niet. Ruim 2000 studenten deden mee aan 

dit project. 

Waterputten
Dankbaar kijken we terug 
op de waterputten die 
we in 2015 hebben kunnen rehabiliteren en 
realiseren voor de bevolking in Liberia. Schoon drinkwater: 
in Nederland zo vanzelfsprekend, maar voor een groot aantal 
mensen in Liberia een dagelijkse zoektocht. Dankbaar zijn 
we dat wij u, bedrijven, organisaties, particulieren, familie en 
vrienden hebben die deze nood erkennen en giften over-
maken aan Manneka of een 
actie opzetten. We kunnen de 
inwoners van Liberia niet al-
leen schoon drinkwater geven, 
maar hen ook vertellen over 
het Levende Water, dat onze 
drijfveer is om dit mooie werk 
te kunnen (blijven) verrichten.

Mambu komt met zijn team 
op heel verschillende plekken 
waar de nood urgent is. Jaar-
lijks maakt hij een overzicht van plekken ver in de bush, dor-
pen en scholen die in aanmerking komen voor een (nieuwe) 
put, reparatie en/of rehabilitatie, dan wel met installatie van 
een nieuwe touwpomp. Manneka werkt nauw samen met de 
klinieken in Dewoin district, de commissaris en de onder-
wijsambtenaar in het district als het gaat om nieuwe loca-
ties voor putten. We werken in de kleine dorpen, met soms 
minder dan honderd inwoners. Maar dat zijn juist die dorpen 
waarvan bijna wekelijks inwoners naar de kliniek komen als 
gevolg van het drinken van vuil water. 

De Manneka Support Groep heeft op haar beurt organisaties, 
bedrijven en belangstellenden benaderd met de vraag deze 
projecten te ondersteunen. Vanuit algemene giften van Man-
neka zijn de resterende putten gerealiseerd die nodig waren 
om mensen van schoon drinkwater te voorzien.

Overzicht gerealiseerde putten
Nieuwe put inclusief installatie touwpomp 4
Nieuwe put inclusief installatie Afridev handpomp 1
Totaal gegraven putten 5
Gerehabiliteerde put inclusief installatie touwpomp 15
Gerehabiliteerde put inclusief onderhoud van de pomp 6
Gerepareerde touwpompen 11

In totaal zijn circa 12.350 mensen hiermee geholpen. Dank u 
wel voor uw steun!

Voor een uitgebreider en gedetailleerder overzicht kunt u 
terecht op www.manneka.org.
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> jeugd en zorg > scholing

Waka Waka
Alle kinderen die hun kerstverhaalboekje hadden ingekleurd kregen als 
prijsje een Waka Wakalamp (een per gezin). Begin dit jaar werden tweedui-
zend lampen in Bomi uitgedeeld. Een groot succes! Dankzij deze lamp (die 
Manneka via ZOA en CARD Liberia kreeg) hebben mensen nu elke avond 
verlichtig in huis en hoeven ze geen batterijen meer te kopen.

Moederdag
Dit jaar werden veel moeders in Bomi County door hun kind(eren) verrast 
op Moederdag. Met een zelf ingekleurde kaart (met afgedankte kleur-
potloden van scholen uit Nederland!) en een fleurig verpakt stukje zeep 
zetten ze hun hardwerkende moeders in het zonnetje. De meeste moeders 
werken dagelijks op het land om te overleven. De achterban in Nederland 
werd opgeroepen om dit Moederdagprogramma (8 mei), te steunen. 
Ruim 150 kinderen, op twee scholen in Dewoin district, deden aan dit 
programma mee. Ook een groep kinderen, van wie meerdere familieleden 
zijn overleden door ebola en die wekelijks bij elkaar komen om begeleid te 
worden, deden mee aan het Moederdagprogramma.

Kerst
In de weken voor kerst stond huize Quoi vol met vrolijke tasjes. Ook dit 
jaar hebben we, dankzij sponsoring van stichting Hebron en particulieren, 
veel kinderen blij kunnen maken met een ‘Christmas gift paper bag’. In het 
tasje zat onder meer een puzzelboekje met het kerstverhaal, een pakje met 
kleurtjes, een puntenslijper, een gum en een flesje handzeep. 3090 kinde-
ren hebben een tasje gekregen. Op allerlei plaatsen zijn deze uitgedeeld: 
van scholen in de buurt tot kleine dorpjes diep in de bush. We zijn dank-
baar dat we ook door dit tasjesproject het Licht konden laten schijnen!

Voedselpakketten
Zoals gebruikelijk deelden we ook aan het eind van dit jaar voedselpakket-
ten uit aan de ouderen in dorpen langs de Bush Road en in Monrovia. De 
zestig emmers en twaalf tassen met voedsel werden met groot enthousias-
me ontvangen. Wat waren ze blij en dankbaar, zoals u ook op de foto’s kunt 
zien. De pakketten bevatten onder meer rijst, olie, blikken voedsel en zelfs 
een pakje koekjes. Door het bezoek van Mambu en Anneke aan Nederland 
werden in 2015 op onafhankelijkheidsdag geen pakketten uitgedeeld. 

FC Manneka
Vanwege ebola en de vakantie in Nederland is FC Manneka in 2015 niet 
opgestart. Allerlei papierwerk voor de overheid had voorrang en het is 
wachten op de vele voetbalspullen die in de container onderweg zijn naar 
Liberia. Wel zijn de dorpen in de bushroad allemaal voorzien van een voet-
bal, zodat er in 2016 een toernooi gespeeld kan worden. Elf scholen kregen 
een serie voetbalshirts. Soms niet helemaal compleet, maar dat was geen 
probleem. Vijftig tweedehands voetballen, een donatie van Ridderkerkse 
voetbalvereniging RVVH, vonden hun weg naar 26 scholen in Dewoin. 
Dankzij deze materialen houden scholen nu onderling voetbalcompetities.

Door ebola zijn de scholen in februari 2015 pas weer van 
start gegaan. Manneka kon 23 kinderen ondersteunen 
dankzij uw hulp. Twaalf kinderen zijn overgegaan 
naar de volgende klas. Veel jongeren volgden 
een vakopleiding. Vanwege de ebola-uitbraak 
werd hun promotie uitgesteld tot oktober 
2015. Fannie is geslaagd voor haar cursus 
‘koken en bakken’ en probeert nu een 
eigen bedrijfje op te zetten, zodat ze met 
de opbrengsten hiervan haar droom kan 
verwezenlijken: verloskundige worden. Twee 
jongeren haakten af tijdens hun studie.

Mede dankzij geschonken materialen vanuit  
Nederland, zoals legpuzzels, kleurpotloden en spelletjes, 
kon Manneka veel voor scholen in de omgeving 
betekenen. We vrolijkten klaslokalen op met educatief 
materiaal, zoals abc-slingers en getallenlijnen en met 
honderden gelamineerde tekeningen, gemaakt door 
scholieren in Nederland. Biblionef Nederland doneerde 
150 Engelse boeken, die een plekje kregen in de 
schoolbibliotheek van Beah town. We deelden (manden 
met) lesmateriaal uit. 

Samen met de bezoekers uit Nederland, Henriëtte en 
Jozua, maakte Manneka schoolmaterialen, ruim duizend 
werkboekjes en vijfduizend kleurplaatjes. Zo leren 
kleuters op een heel eenvoudige manier te kleuren en 
schrijven. Vijftig schoolborden werden gemaakt door een 
timmerman en geschonken aan scholen in Dewoin district. 
Soms moest een vlot gebruikt worden om een rivier te 
kunnen oversteken. De Demeh school kreeg zestien 
schoolbanken.

De honderden gedoneerde bakblikken uit Nederland 
werden gebracht bij verschillende vakscholen. Tientallen 
leerlingen leren op een omgekeerd bakblik hoe je een 
taart kunt versieren of het glazuur kunt aanbrengen. 
Dat is goedkoper dan elke keer een taart bakken. Alles 
is in Liberia door de ebolacrisis namelijk veel duurder 
geworden.
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Afgelopen jaar heeft Manneka van hulporganisaties 
zaden ontvangen om uit te delen. Deze zijn 
gedistribueerd door Henriëtte van de Bunt en Jozua 
Meindertsma toen zij op bezoek waren in Liberia. 
De zaden werden eerst aan verschillende boeren 
gegeven, later ook aan scholen. 

In mei kreeg Manneka ruim 2800 zakjes zaden voor 
alle scholen om zelf een schooltuin te beginnen. Met 
daarin bijvoorbeeld kool, komkommer, aubergine 
en watermeloen. Het maken van een schooltuin was 
een van de voorwaarden voor een school om deel te 
kunnen nemen aan het scholenvoedselprogramma 
van Mary Meals. Ruim vierduizend kinderen krijgen 
nu dagelijks een warme maaltijd op school, met 
groente die verbouwd is in de schooltuin. 

> landbouw

5



6

Manneka NGO
In december 2003 reisde Anneke de Kok, vlak na beëindi-
ging van de langdurige burgeroorlog in het land, naar Liberia 
om daar voor een NGO (niet-gouvernementele organisatie) 
te gaan werken die actief was op het gebied van noodhulp, 
scholing en wederopbouw. Na enkele jaren trouwde Anneke 
met Mambu en Liberia werd Annekes nieuwe thuis. 

Het echtpaar kreeg vele kleine donaties voor hun werk, wat 
soms onoverzichtelijk was. Daarom werd besloten om een 
hulporganisatie op te richten. Ook omdat op die manier 
veel directer hulp geboden kan worden aan het Liberiaanse 
volk en gebieden bereikt kunnen worden waar geen andere 
NGO’s komen. 

Liberia heeft een burgeroorlog achter de rug en de gevol-
gen daarvan zijn tot op vandaag merkbaar. De kindsoldaten 
van toen zijn de werkloze jongeren van vandaag. Een sociaal 
stelsel is er niet en ouderen, weduwen en wezen zijn op zich-
zelf aangewezen. Vanwege de hoge werkloosheid kan een 
gemiddeld gezin amper rondkomen, laat staan het school-
geld betalen om de kinderen naar school te laten gaan. Ook 
de ebola heeft in Liberia veel schade aangericht, duizenden 
inwoners zijn overleden. Het virus sloeg gaten in gezinnen, 
families, gemeenschappen en de maatschappij.

Manneka NGO, opgericht door Mambu en Anneke Quoi-
de Kok in 2008, is een officiële Liberiaanse NGO (registra-
tienummer MFDP/NGO/Ac#0330) die sindsdien actief is op 
het gebied van kinder- en jeugdwerk, ouderenzorg en het 
aanleggen en onderhouden van waterputten en latrines. 
Daarnaast worden er hulppakketten verdeeld onder de be-
volking. 

Ondersteuning vanuit Nederland 
Omdat de economische omstandigheden in Liberia slecht 
zijn, krijgt Manneka NGO financiële, materiële en morele 
steun grotendeels vanuit Nederland. Om Manneka NGO te 
ondersteunen (in zaken als fondsenwerving, 
communicatie en advies) is in 2008 de Man-
neka Support Groep opgericht. 

Leden Manneka Support Groep
Gerrit Jan Otterman – voorzitter 
Willem Romijn – penningmeester 
Rachel Vink – secretaresse 
Engelien Bosman 
Henriëtte van de Bunt 
Bastiaan Gijsbertsen
Nadia van Noppen

Stichting Manneka Nederland (SMN)
Om de hulp meer te structureren is in mei 2011 Stichting 
Manneka Nederland in het leven geroepen. 

• De stichting heeft ten doel het (financieel) 
ondersteunen van Manneka, zijnde een niet-
gouvernementele organisatie (NGO), gevestigd te 
Monrovia, Liberia ten behoeve van ontwikkelingshulp 
en zendingswerk in Liberia. 

• De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken 
door zowel nationaal als internationaal al datgene te 
doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van 
haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

• De stichting beoogt niet het maken van winst.

• De stichting is ANBI-erkend.

Bestuur Stichting Manneka Nederland
Gerrit Jan Otterman – voorzitter 
Engelien Bosman – secretaris 
Willem Romijn – penningmeester 
Anneke Quoi-de Kok – algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur van SMN en van de MSG genie-
ten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Eens in de zes weken is er een gecombineerde vergadering 
van Stichting Manneka Nederland en de Manneka Support 
Groep in Papendrecht.

Door Stichting Manneka Nederland worden giften over-
gemaakt naar de bank in Monrovia, waar ze opgenomen 
kunnen worden door Mambu en Anneke. Vanuit Liberia 
ontvangt onze penningmeester een terugkoppeling en ver-
antwoording, zodat de giften en uitgaven secuur worden 
bijgehouden.

Organisatie

In Liberia...
Kantoor en personeel
Het kantoor van Manneka NGO is 
gehuisvest in Benson Street in het cen-
trum van Monrovia. Telefoonkaarten, 
internetkosten, diesel voor de generator 
en reparaties van de laptop vallen onder 
organisatiekosten.
Op dit moment staan er zeven personen 
op de loonlijst. Naast Mambu als CEO 
en Anneke als administrator/logistiek 
medewerker zijn er twee beveiligers, 
een chauffeur en een kantoormede-
werker in dienst. We zijn ook dankbaar 
dat Adrienne Blomberg een aantal uur 
per week voor Manneka werkt en zich 
voornamelijk richt op het schrijven van 
officiële documenten. 

Training
Anneke volgde twee trainingen van 
Geneva Global, over het schrijven van 
voorstellen en van een child protection 
policy, die inmiddels gemaakt is voor 
Manneka.

Transport 
De wegen in en rondom Monrovia laten 
vaak te wensen over en om de mensen 
diep in de bush te bereiken is een goede 
auto een must. Zoals in het vorige jaar-
verslag werd gemeld, is er in het afgelo-
pen jaar uitgekeken naar een ‘nieuwe’ 
auto ter vervanging van de Jeep, die al 
21 jaar oud is. Inmiddels is een tweede-
hands Nissan Patrol aangeschaft. Hier 
kunnen zeven mensen in zitten, een 
hele verbetering ten opzichte van de 
Jeep die slechts twee zitplaatsen had.

Bezoek
In 2015 kregen Mambu en Anneke twee 
keer bezoek uit Nederland. Henriëtte 
van de Bunt uit Amersfoort (inmiddels 
lid van de MSG) bezocht Liberia van 23 
februari tot 1 april. Jozua Meindertsma 
uit Harlingen was van 30 april tot 1 juli 
in Monrovia. Zij hebben Manneka kun-
nen ondersteunen door allerlei uiteen-
lopende werkzaamheden te verrichten.

Reizen
Dit jaar reisden Mambu en Anneke op  
1 juli af naar Ghana om een visum te re-
gelen voor Mambu. Dit nam elf dagen in 
beslag. Het wachten werd wel beloond, 
want Mambu kreeg een Schengenvisum 
dat geldig is tot 2018. Daarna vertrok-
ken ze naar Nederland waar ze van 16 
juli tot 24 september verbleven (zie 
volgende pagina).

PR
Manneka verscheen verschillende keren 
in de media. Onder andere op Radio 1 
bij Met Het Oog Op Morgen, Radio 
Rijnmond en in Papendrechts week-
blad De Klaroen. Anneke schreef ook 
vier columns voor het Tijdschrift voor 
Geneeskunde.

In Nederland...
Communicatie met achterban
In 2015 verscheen de nieuwsbrief 
viermaal. Daarnaast werd de achterban 
wekelijks op de hoogte gehouden via 
Facebook. Het jaarverslag is digitaal 
verspreid en de papieren versie is 
door Mambu en Anneke zelf aan veel 
sponsors overhandigd. Hoogtepunt was 
uiteraard de Mannekadag op zaterdag 
5 september in Papendrecht, waar veel 
mensen op afkwamen om Mambu en 
Anneke te ontmoeten.

Het verouderde logo van Manneka is 
vervangen door een nieuw ontwerp 
dat gemaakt is door Leandra Stolk, die 
eerder ook het spel ‘Snakes & Ladders’ 
ontwierp. De huisstijl is aangepast aan 
het nieuwe logo.

Fondsenwerving
Er werden verschillende acties onderno-
men om fondsen te werven:
> De MSG diende projectvoorstellen 
voor de financiering van waterputten 
in bij vermogensfondsen, bedrijven en 
instellingen. 
> Stichting Hands & Feet fietste met 
hun jaarlijkse sponsortocht ruim 13.500 
euro bij elkaar, deze keer voor Man-
neka. Met deze schitterende opbrengst 
zijn achttien waterputten gerehabili-
teerd.
> De MSG haalde met de jaarlijkse 
kerstactie in Papendrecht een nettobe-
drag van 640 euro op met de verkoop 
van kransen, boterstaven en chocola. 

Transport
Tijdens hun verlofperiode in Nederland 
hebben Mambu en Anneke veel uren 
gestoken in de voorbereidingen van 
het verzenden van een container naar 
Liberia. Van alle kanten werden spullen 
aangeboden. Hartelijk dank daarvoor! 

Huisvesting
Monrovia, de woonplaats van Mambu en Anneke, ligt vlak bij 
de zee. Door het zeer zoute zeeklimaat vraagt dit jaarlijks veel 
en goed onderhoud aan de auto, de container (opslagschuur) 
en het huis. In 2015 is voor de poort een soort 
oprit gemaakt, omdat door hevige regenval de 
weg voor hun huis soms net een rivier is. Ook 
is het prikkeldraad op de tuinmuur na acht jaar 
vervangen.

Persoonlijke verzorging
De leefomgeving en het klimaat vragen 

veel van de gezondheid. Dankzij gerichte sponsoring voor 
persoonlijke verzorging kan er aandacht worden besteed 
aan voedselkwaliteit en variatie. Toch kon niet voorkomen 
worden dat Mambu en Anneke beiden verschillende keren 
ziek werden (onder andere malaria). Zoals in het vorige 
jaarverslag werd genoemd is de periode tussen het driejaar-

lijkse verlof eigenlijk te lang om tussentijds 
voldoende tot rust te komen. Verlof opne-
men in Afrika is duur: een ticket naar Ghana 
(een uur vliegen) kost zo’n 400 dollar per 
persoon. Daarom heeft de MSG voorgesteld 
om eens in de twee jaar naar Nederland 
af te reizen. En dan voor een paar weken 
korter dan dit jaar het geval was.

Levensonderhoud
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Jaarrekening 2015

Liberia ligt op ruim vijfduizend kilometer afstand van Nederland. Zo ver weg, 
maar toch ook weer zo dichtbij! Voor ons beiden is Liberia echt ons thuis 
geworden. Maar wat hebben we genoten van de negen weken in Nederland. Een 
tijd om uit te rusten, bij te tanken en om heel veel mensen te mogen ontmoeten. 
We reden maar liefst 8266 kilometer door heel Nederland om familie en 
vrienden te bezoeken. We hadden besprekingen met organisaties, bedrijven, 
kringloopwinkels... Daarbij gaven we terugkoppeling van projecten en konden 
we hen persoonlijk bedanken voor de hulp tijdens onder meer de ebolacrisis. 

Ook hielden we presentaties op scholen in Alkmaar en Papendrecht, bij 
de baptistengemeente in Harlingen, de christelijk-gereformeerde kerk in 
Schoonrewoerd, het Leger des Heils, de internationale kerkdienst in Zwolle en 
op de Mannekadag. Natuurlijk waren we ook van de partij bij de reünies van 
de Vlasblommen en van Mercy Ships. We genieten nog steeds na van de vele 
bijzondere ontmoetingen. Het was zo bijzonder voor ons dat niemand eerst de 
observatie van 21 dagen afwachtte. Zoveel liefde ontvangen van iedereen, soms 
van compleet vreemde mensen, was hartverwarmend en zorgde er ook zeker 
voor dat onze batterijen weer snel begonnen op te laden. 

Goed was het om in die tijd juist ook bij onze familie en vrienden te zijn. De vele 
wandelingen langs stranden en in de bossen gaven ons rust in ons hoofd en hart. 
Mambu leerde de charme van onze Nederlandse bossen en zandverstuivingen 
kennen. Niet uitslapen, want hoe druk de rest van de dag ook was: beginnen 
met een wandeling beviel ons beiden erg goed! Juist ook de dagelijkse dingen in 
Nederland waren voor ons zo bijzonder, bijvoorbeeld het samen koffie drinken 
na de kerkdienst. Spelletjes doen, krant of tijdschrift lezen, winkelen en kleding/
spullen kunnen kopen waar je in Liberia alleen maar van kunt dromen. En dan 
bovendien soms nog 70% opruimingskorting krijgen als je bij de kassa afrekent! 

Ook leerden we de leden van de Manneka Support Groep beter kennen door 
persoonlijk, met bijna iedereen afzonderlijk, maar ook gezamenlijk, een 
dagdeel op pad te gaan. Bij aankomst in Nederland kwamen we beiden al tot 
de ontdekking dat Nederland zelf één groot museum is. Bij SAIL Amsterdam en 
tijdens de Rotterdamse havendagen genoten we van het schitterende vuurwerk. 
We namen de kou op de koop toe! Hebben we elkaar vorig jaar niet ontmoet? 
Helaas uit het oog, maar zeker niet uit ons hart!

Mambu en Anneke

Bezoek aan Nederland
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ACTIVA   31-12-2015 31-12-2014
    � �
 Spaarrekening 23.000 25.000
 Bankrekening 14.444 9.681
 Reservering nieuwe auto 0 10.000
TOTAAL ACTIVA 37.444 44.681

PASSIVA   31-12-2015 31-12-2014
 Tegoed bij zendingscommissie 3.981- 4.047-
 Tegoed bij PayPal 696- 663-
 Tegoed bij iDeal (Sisow) 1- 1-
 Privélening lange termijn 2.825- 0
 Lening korte termijn 3.903 0
 Resultaat voorgaande jaren 49.391 28.251
Resultaat over 2015 8.347- 21.141
TOTAAL PASSIVA 37.444 44.681

Na de hectiek van 2014, het jaar dat vrijwel geheel in het 
teken van de bestrijding van de ebolacrisis stond, was 
2015 weer een 'gewoon' jaar. Zoals verwacht daalde het 
totaal aan inkomsten, terwijl de uitgaven op hetzelfde 
niveau gebleven zijn. Zodoende konden de reserves die 
in 2014 waren opgebouwd weer gedeeltelijk worden 
teruggebracht. Dit zal zich ook nog voortzetten in 2016. 

De herkomst van de giften is vrijwel gelijk gebleven: 
ongeveer de helft van de giften komt van particulieren, een 
derde van organisaties en instellingen en de rest zijn giften 
van kerken. De overkomst van Anneke en Mambu in 2015 
heeft enerzijds geleid tot meer uitgaven vanwege reis- en 
verblijfkosten, maar heeft ook geleid tot extra giften om 
deze onkosten te compenseren.
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LASTEN  31-12-2015 31-12-2014
    � �
 Overgemaakt naar Manneka Inc. 72.423 78.236
 Overgemaakt via Western Union 14.396 16.499
 Afdracht iDeal 0 3
 Afdracht PayPal 0 131
 Kosten geldtransfer 418 845
 Drukwerk en reclame 883 328
 Administratiekosten 615 258
 WATSAN-uitgaven 4.219 429
 Onkosten bezoek Nederland 72 0
 Persoonlijk & verzekeringen 3.202 2.068
 Transportkosten container 0 2.200
 Uitgaven jeugdprogramma’s 450 0 
 Afschrijvingskosten hardware/software 147 55
 Incidentele kosten/onvoorzien 4.122 0
TOTAAL LASTEN 100.947 101.052

BATEN   31-12-2015 31-12-2014 
    � �
 Giften via Zendingscommissie -65 -2.230
 Bankrente/kortingen 153 299
 Giften WATSAN 32.068 16.800
 Giften tegen ebola 2.053 46.166
 Giften leerprojecten 140 600
 Giften persoonlijk & verzekeringen 4.910 3.180
 Giften voor transportkosten 1.733 0
 Algemene giften 42.331 45.883
 Giften jeugdprogramma’s 1.013 360
 Giften jeugdkerstpakketten 1.151 1.588
 Giften schoolgeld 2.200 410
 Giften project Judith 1.150 1.125
 Giften voor specifieke projecten 277 902
 Giften project John 240 240
 Giften vervanging auto 0 3.085
 Giften voor ‘care’ 2.585 3.631
 Bijdrage bezoekers A&M 661 154
TOTAAL BATEN 92.600 122.193

TOTAAL LASTEN 100.947 101.052

Resultaat [1-1\31-12] -8.347 21.141

Vooruitblik 2016
Manneka NGO hoopt de werkzaamheden te continueren en uit 
te breiden. Daarbij gaat het om:

 > Verstrekken van schoon drinkwater aan Liberianen door 
middel van WASH-projecten.

 > Hygiënepromotie en creatieve kinderprogramma’s op zes 
scholen in Dewoin district. 

 > Kinderclubprogramma’s rond het thema ‘hygiëne’ in dorpen 
langs de bushroad.

 > Distribueren van alle educatieve materialen die via de 
container naar Liberia komen.

 > Noodhulp, voedselprogramma’s. 
 > Schoolbeurzen uitgeven, opzetten en promoten van 

schoolbibliotheken en schooltuinen. 
 > Het herstarten van FC Manneka en organiseren van 

voetbaltoernooien in Monrovia en Bomi county.

In Nederland hoopt de Manneka Support Groep te werken aan:

 > Het vergroten van een betrokken, biddende achterban.
 > Het uitbrengen van nieuwsbrieven en het onderhouden van 

de website en social media. 
 > Een beheerste groei van financiering van projecten en het 

uitbrengen van projectvoorstellen.
 > Het verzorgen van terugkoppeling van uitgevoerde 

projecten.
 > De verscheping van de container met hulpgoederen.
 > Het begeleiden van bezoekers aan Mambu en Anneke.

Op dit moment zijn we druk bezig met het schrijven van de jaarrapporten voor het ministerie van planning. 
‘Hoeveel mensen hebben jullie in 2015 bereikt met al jullie Mannekaprojecten?’ Oké, laten we maar even 
een paar cijfers bij elkaar optellen: via onze WASH-projecten circa 12.350, via onze onderwijsprogramma’s, 
studenten van 27 scholen in Bomi county: ruim 4800 leerlingen. En alleen al 3090 kinderen kregen een 
Christmas gift bag en 72 bejaarden kregen een voedselemmer rond de kerstdagen. 

Terugblikkend op 2015 denken we zelf niet aan die duizenden mensen die we door het jaar ontmoet hebben, 
maar juist aan die ene familie diep in de bush waarvan we het dorp niet konden vinden. Na uren rijden vonden 
we het dorp: één huis… Dankzij de gekregen emmer en chloor ging deze familie nu ook hun handen wassen. En 
we denken aan die moeder die dagelijks uren aan het zoeken was naar water, maar dankzij de nieuwe waterput, 
gegraven in haar dorp, nu slechts enkele minuten kwijt is om via de touwpomp haar emmer te vullen. 

Of die jongen die zo graag een vak wil leren zodat hij later het schoolgeld voor zijn jongere broers en zusjes kan 
betalen zodat zij ook naar school kunnen. Voor die kleuter die voor het eerst een kleurpotlood in haar handen 
heeft en kleurt. Of het meisje dat dankzij een donatie bakblikken aan de vakschool nu zelf iets kan bakken voor 
haar familie thuis, simpel op een houtskoolvuurtje. 

Net als het Afrikaanse spreekwoord zegt: De zon slaat geen dorp over, hoe klein ook, zo wil Manneka (in 
wereldse ogen slechts een hele kleine hulporganisatie) ook geen mensen overslaan. We konden dit niet alleen. 
Ja, God gaf ons wijsheid, moed, kracht en gezondheid om onze projecten uit te voeren. Maar vooral ook uw 
steun in de vorm van gebed, berichten, kaarten, spontane zelf opgezette acties, medeleven en giften maakte het 

mogelijk dat we vaak onder moeilijke omstandigheden toch door 
konden gaan. Eerlijk gezegd, zonder u hadden we dit allemaal niet 
kunnen doen.

Ga met God en Hij zal met u/jullie zijn. 
Tot wij weer elkaar ontmoeten 
In Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met u allen zijn.
 

Groeten vanaf de Congo town back road, 

Mambu en Anneke Quoi
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Overzicht van baten en lasten

Baten
Het wegvallen van de giften voor ebolabestrijding was ver-
wacht en er was een kleine terugval in de algemene giften. 
De inspanningen om in 2015 meer geld voor WATSAN binnen 
te krijgen zijn beloond met een verdubbeling ten opzichte 
van vorig jaar. De inkomsten voor de ouderenzorg zijn dit jaar 
lager, omdat er geen speciale acties waren. De overige inkom-
sten zijn in lijn met 2014. 

Lasten
Stichting Manneka Nederland heeft vrijwel geen interne 
kosten. Het meeste geld wordt doorgesluisd naar Liberia, 
slechts 1498 euro, dat is 1,5% van de totale inkomsten, wordt 
gebruikt voor de stichting zelf. Dit betreft dan de kosten voor 
het hebben van een bankrekening en voor het laten druk-
ken van promotiemateriaal zoals posters, brochures en dit 
jaarverslag. 

De kosten voor het overmaken van geld naar Liberia zijn 
gedaald vanwege een daling van kosten van Western Union. 
WATSAN-uitgaven liggen dit jaar een stuk hoger vanwege een 
bezoek aan Ghana voor het inkopen van materialen en omdat 
ook in Nederland materialen zijn aangeschaft voor gebruik in 
Liberia. Ook de post ‘Incidentele kosten/onvoorzien’ is hoger 
dan vorig jaar omdat hieronder de reis- en verblijfkosten zijn 
geboekt en er zijn vanuit Nederland betalingen gedaan die 
normaal vanuit Liberia worden betaald.



Alle sponsors, 
van particulieren tot bedrijven, 
van scholen tot voetbalclubs, 

van stichtingen tot vermogensfondsen,
van bijbelclubs tot zendingscommissie, 

heel hartelijk dank voor uw steun aan Manneka, 
in welke vorm dan ook!


