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Ineens waren we gestrand, midden in een modderpoel. Een 
uurtje eerder reden we er met onze jeep nog gemakkelijk 
doorheen, toen we snel even een waterpompmachine bij 
onze WATSAN-boys brachten, die in Tomah Town Beach 
een nieuwe waterput aan het graven zijn. Onze four-
wheeldrive, eerder die week gerepareerd, bleek opnieuw 
dus niet te werken... 

Terwijl het water via de vier portieren langzaam naar binnen 
sijpelde, zagen we vanuit onze opgedraaide raampjes een 
aantal kinderen vlak langs ons voorbij 
komen waden door het modderwater. 
Ze droegen elk een grote zak, gevuld met 
dertig halveliterzakjes met mineraalwater 
op hun hoofd. 

Tomah Town Beach is een vissersdorp, 
gebouwd op het strand, pal aan de 
Atlantische Oceaan, waar we als enige 
WASH NGO na de ebolacrisis een waterput 
hebben gegraven. De oudere, eerder 
gegraven waterputten zijn allemaal buiten 
werking en staan tijdens de droge tijd compleet droog. Ook 
de handpompen werken al jaren niet meer... Nu graven we 
een tweede put voor ruim duizend bewoners. Want wie kan 
elke dag zakjes mineraalwater kopen voor het hele gezin?

Modderduik
Gelukkig bleef de jeep stabiel draaien, maar er was 
echt geen beweging meer in te krijgen. Het had qua tijd 
allemaal precies moeten lukken. Op deze zaterdag waren 

we uitgenodigd voor een bruiloft van een familielid. Onze 
bruiloftskleding -‘s ochtends nog gestreken- hing netjes op  
de achterbank, waar het water inmiddels bijna de zitting 
van de stoelen bereikte. Uiteindelijk was er maar één 
oplossing: hup, het water in en proberen om met de lokale 
bevolking de jeep weer rijdbaar te krijgen. Gelukkig zijn 
onze WASH-mannen gewend om in modderwater te duiken 
en met bamboestokken en extra mankracht kregen we de 
auto weer in beweging. Een paar uur later konden we om 
ons wateravontuur alweer een beetje lachen. Het cadeau 
hebben we nog wel bij de kerk afgegeven, voor we thuis 

water op het gasfornuis verwarmden 
en beiden een warme douche namen. 
Wat fijn dat we nu stadsstroom en een 
wasmachine hebben!

Logistiek
Kijk, dit is typisch Liberia... Je laat je auto 
repareren, maar dat wil niet zeggen 
dat het ook allemaal weer optimaal 
werkt. We hebben jaren geleden als 
Manneka ervoor gekozen om 
juist in die moeilijk 

bereikbare gebieden, waar de nood 
vaak het hoogst is, te werken. 
Transportkosten blijven daarom 
een enorme kostenpost. Vaak 
moeten we afwegen wat wel 
en niet kan en combineren we 
veel dingen. We zijn door de 
jaren heen beiden heel goed 
in logistiek geworden. 

Lieve familie, vrienden en bekenden,
“When you pray, move your feet…”

(Afrikaans spreekwoord)



Toen ook deze waterput klaar was, droegen we zelf al ons 
gereedschap en overige materialen op het hoofd, al wadend 
door nog hoger moeraswater naar de auto die bijna een 
kilometer verder stond geparkeerd. Bepaalde tijden van 
het jaar kunnen tientallen kinderen uit Tomah Town Beach 
niet naar school vanwege de overstromingen van grote 
gedeelten van het moeras. Het dorp is dan min of meer van 
de buitenwereld afgesloten... Activiteiten als het testen van 
het nieuwe pompwater en trainen van twee zorgdragers 
gaan gewoon door, ondanks dat we nu telkens door het 
modderwater moeten lopen voor we Tomah Town Beach 
kunnen bereiken.

Spaarsysteem
In vijftig dorpen in Bomi en wijken in Greater Monrovia, 
waar Manneka door de jaren heen WASH-projecten heeft 
uitgevoerd, worden door 
Mambu en zijn WASH-team 
zorgdragers getraind, zodat die 
zelf als eerste klein onderhoud 
kunnen uitvoeren aan hun eigen 
pompen. Zo wordt de levensduur 
van de touwpompen verlengd. 
Maandelijks wordt nu in ieder 
dorp bij elk huis geld opgehaald, 
zodat er gespaard wordt voor eventuele nieuwe onderdelen 
voor de touwpomp. We leveren een ijzeren geldkistje met 
slot en schrijfwaren, zodat de dorpbewoners niet eerst zelf 
iets moeten aanschaffen voor ze met het spaarsysteem 
kunnen beginnen. Ongetwijfeld zal het syteem niet direct 
overal goed en gesmeerd lopen, maar dat geeft niet. Sommige 
dingen hebben tijd nodig. Belangrijk voor ons is dat de lokale 
bevolking in Bomi enthousiast is en volledig achter dit idee 
staat. In de komende weken hopen we dit systeem ook in de 
verschillende wijken van Monrovia te introduceren.

Liberiaans voorbeeld
Gebrek aan basiskennis en kennisoverdracht veroorzaken 
terugkerende frustraties voor ons hier in Liberia. Niet alleen 
wat onze auto’s in de garage betreft. Slechts sporadisch word 
je in een winkel goed geadviseerd over wat je nu precies moet 
aanschaffen om een eerder ontstaan probleem definitief te 
verhelpen. Meestal komt er na een opgelost probleem gelijk 

weer een ander probleem om de hoek kijken. Leandra Stolk, 
onze achternicht, die voor haar eindexamenopdracht aan 
de kunstacademie een paar weken bij ons logeerde, stelde 
dat ook aan de kaak in haar essay. Velen van u kennen ook 
wel het verhaal dat men visnetten moet geven in plaats van 
vissen, maar is dan het probleem werkelijk opgelost. Laat ik 
het wezenlijke probleem met een echt Liberiaans voorbeeld 
uitleggen. Tijdens de ebolatijd hadden we in Liberia geen 
ambulances, maar vanuit de hele wereld werden ze ineens 
gedoneerd. Probleem zo toch opgelost? Of niet? Gelooft u 
werkelijk dat elke Liberiaanse chauffeur automatisch een 
professionele ambulancerijder kan zijn in een hoofdstad van 
1,8 miljoen inwoners? En hoe zit het met het onderhoud 
aan een ambulance. Zijn de meeste niet in de kortste keren 
afgerost om vervolgens ergens stilletjes weg te roesten...?

School/leerbedrijf
Gebrek aan kennisoverdracht, dat is juist 
ook een van de redenen waarom we de 
touwpompenfabriek willen bouwen buiten 
Monrovia, waar we ruimte genoeg hebben 
voor een werkplaats waar jongeren het 
vak van touwpomp maken kunnen leren. 
Maar ook de kneepjes van het vak: lassen, 
hoe je degelijke betonblokken kunt maken 

en natuurlijk ook hoe je de nieuwe maat betonringen kunt 
fabriceren, die vereist 
zijn door het Ministry of 
Public Works. We zien 
het een beetje als school/
leerbedrijf. Hoe werkt een 
machine? Wat kun je er 
allemaal mee doen? We 
zijn enorm dankbaar dat 
Stephen bij ons werkt: een 
lasser die niet alleen als 
hij iets ziet het ook zo kan 
maken, maar het ook erg 
leuk vindt om zijn kennis 
over te dragen aan de 
jongere generatie Liberianen. Samen met Mambu ontwierp hij 
ook de geldkasjes en inmiddels heeft hij er al vijftig gemaakt in 
onze kleine werkplaats in onze tuin. 

“De afgelopen maanden 
is er hard gewerkt op 
de bouwplaats van de 
touwpompenfabriek.”

Sponsor ook een maand een leraar van de Joe village Academy!

Mambu’s droom werd werkelijkheid toen in 2008 een kleuter- en basisschool werd gestart door de bewoners in zijn geboortedorp. 
De vier leraren zijn vrijwilligers en krijgen geen salaris. Maandelijks betaalt Manneka 
elke leraar 25 dollar als aansporing. De bodem van het financiële potje van dit project 
komt in zicht. Ruim tachtig kinderen leren op de Joe Village Academy lezen, schrijven 
en rekenen en horen over de Heere Jezus. Nu krijgen ze onderwijs, anders hadden ze 
al jaren hun ouders moeten meehelpen op de landerijen midden in de bush. 

Elke leraar heeft echter ook een gezin. ‘s Middags en in het weekend werken ze vaak 
op hun eigen boerderij. Juist met die maandelijkse 25 dollar kunnen ze vaak het 
schoolgeld van hun eigen kinderen betalen die inmiddels in Monrovia naar de junior 
en senior high school gaan of andere rekeningen die cash betaald moeten worden.

Wilt u een leraar van de Joe Village Academy steunen? Maak dan uw donatie over 
op IBAN NL10 ABNA 0542 4325 28 ten name van St. Manneka Nederland (ANBI-
erkend), onder vermelding van: ‘Leraar academy’. G
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Ontwikkelingen 
touwpompenfabriek
In de afgelopen maanden 
is er ook hard gewerkt op 
onze bouwplaats, veertig 
kilometer buiten de stad 
Monrovia. Al het gras 
en de wilde struiken zijn 
verwijderd en de vele 
termietheuvels afgebroken. 
Her en der is er aarde 
verspreid om toekomstige 
overstroming tijdens hevige 

regenval te voorkomen. Een 
simple constructie is er gebouwd 
van matten en platen zink, die nu 
dienst doet als accommodatie 
voor onze werknemers. Ja, er 
komt heel wat bij kijken om een 
degelijke touwpompenfabriek 
te bouwen in de bush. Dankbaar 
zijn we dat we een tweedehands 
‘blokmachine’ konden 

aanschaffen in april. Op dit moment zijn de timmerlieden bijna 
klaar met de kleine overkapping waaronder we in de komende 
weken willen beginnen met het zelf maken van betonblokken 
die nodig zijn voor de bouw van de touwpompenfabriek. 
Deze staat oorspronkelijk gepland voor september en 
oktober 2017. Als het in de komende maanden niet al te nat 
is, kunnen we eerder al met de bouwactiviteiten beginnen. 
Op langere termijn hopen we deze machine natuurlijk ook te 
gebruiken voor trainingen.

Naar Ghana
Vanwege het vernieuwen van Anneke’s Nederlandse 
paspoort hebben we een trip naar Ghana gepland, van D.V. 
20-30 juni. Behalve een briefing met het WASH-department 
van de Nederlandse ambassade in Accra is er ook een 
ontmoeting gepland met de voor ons nieuwe Nederlandse 
ambassadeur Ron Strikker. Tevens met onze contactpersoon 
van de ambassade tijdens de ebolacrisis, de heer 
Ger Steenbergen, die na 44 jaar werken in het buitenland 
nu met pensioen gaat en terugkeert naar Nederland. Een 

afscheid met een traan en een lach. Ger stond dag en nacht 
voor ons klaar. Regelmatig kwam hij even naar Liberia om ons 
als klein groepje overgebleven Nederlanders op te zoeken 
in die zware en moeilijke maanden. Zijn bezoeken waren 
lichtpuntjes in een hele donkere periode. Dankbaar zijn we dat 
we zijn opvolger Felix Lomans al beter hebben leren kennen, 
onder andere tijdens de leuke fieldtrip afgelopen maart in 
Monrovia, waar hij onderdelen van ons WASH-project, die 
gesponsord waren door de Nederlandse ambassade, kwam 
bekijken.

Tot slot
De KLM vliegt weer op Monrovia en nu onze koning Willem-
Alexander zich laat omscholen tot piloot op een Boeing 737 
is de kans groter dat hij ooit zelf op bezoek komt om onze 
droom voor Liberia te bekijken: “dat wij als Nederlandse 
bevolking blijven meehelpen om schoon drinkwater te 
geven aan de gehele bevolking in Liberia, West-Afrika” 
(deeljouwdroom.nl). We installeerden de eerste Manneka-
touwpomp op 30 april 2013 in Duncore, een klein dorpje 
midden in de bush in Bomi County. Een datum die wij als 
Manneka ook nooit meer zullen vergeten. Wat was het 
moeilijk om die keuze te moeten maken: is het verantwoord 
om duizenden dollars te spenderen aan een waterput met 
touwpomp in dit kleine dorpje met slechts een paar huizen 
en zo’n vijftig inwoners? Terugkijkend geloven we dat we 
toen de juiste beslissing namen, want al vier jaar lang draaien 
de bewoners dagelijks in een handomdraai water omhoog 
bij deze touwpomp, zonder dat hij ooit gehaperd heeft. De 
medewerkers van de Beah Town-kliniek zien al die jaren geen 
bewoners meer van Duncore met klachten die ontstonden bij 
eerder gebruik van moeraswater.
 
Blijft u meehelpen en meebidden zodat we juist met onze 
projecten, het brengen van schoon drinkwater en het 
vertellen over het Levende Water, die mensen zullen bereiken 
die in nood zijn?

 Mambu en Anneke Quoi

We zijn dankbaar... 
...dat we honderd bejaarden blij konden maken met een 
volle voedselemmer. Het kaartje aan de hendel geknoopt 
met Johannes 3:16 opende vaak het gesprek tijdens de 
eerste dagen van de Ramadan. 
...dat leraren op verschillende scholen begonnen zijn om 
met de gedoneerde Engelse boeken van Biblionef een 
schoolbibliotheek te starten, zodat 
leerlingen goed leren lezen.
...dat Anneke nu twee jaar malariavrij 
is en Mambu zich ook gezond voelt.
...dat Willem, onze financiële man 
bij de Manneka Support Groep in 
Nederland goedkope tickets voor 
Ghana kon kopen. Dit scheelde ruim 
400 USD en is precies het bedrag om 
tien dagen in het Baptist guesthouse 
in Accra te kunnen logeren.
...dat God elke dag voor ons zorgt.

Bid mee...
...voor onze gezondheid en veiligheid en die van onze 
medewerkers, dat we met vreugde ons werk kunnen blijven 
doen en het LICHT mogen blijven uitdragen.
...dat we ons werk kunnen blijven doen ondanks de 
autoproblemen.
...dat de juiste vakmensen worden gevonden zodat de 

bouw van de touwpompenfabriek 
voorspoedig zal verlopen.
...dat de hele verkiezingsperiode (vanaf 
juli tot begin 2018) rustig zal verlopen 
en Manneka de werkzaamheden kan 
voortzetten.
...dat donoren/donateurs bereid zijn 
om aangeleverde WASH-projecten te 
financieren, zodat meer Liberianen 
de beschikking krijgen over schoon 
drinkwater. G
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[Inmiddels zijn Mambu en Anneke in Ghana geweest. Ze hopen 
u hier in de volgende nieuwsbrief meer over te vertellen.]



Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per 
jaar en is bedoeld voor de supporters van 
Stichting Manneka.

Meer informatie over Manneka
> www.manneka.org
> info@manneka.org
> www.youtube.com/stichtingManneka
> www.facebook.com/manneka.org  
 Lees hier de nieuwste 

berichten van Anneke en 
Mambu. Ook zichtbaar voor 

 niet-Facebookers.

Bellen met Anneke en Mambu ...
... kan via hun mobiele nummers:
00231-886971530 (Anneke) of 00231-
886753297 (Mambu). Controleer van 
tevoren de kosten bij uw provider.
Let op: in Liberia is het twee uur vroeger 
dan in Nederland.

Steun Manneka!
Giften kunt u overmaken via IBAN 
NL10 ABNA 0542 4325 28 ten name van 
St. Manneka Nederland (ANBI-erkend).

Manneka Support Groep (MSG)
info@manneka.org

Gerrit Jan Otterman (voorzitter)
Willem Romijn (penningmeester)
Engelien Bosman (secretariaat)
Rachel Vink
Henriëtte van de Bunt
Nadia van Noppen

Op de stralende Eerste Pinksterdag, tijdens een prachtige 
en krachtige kerkdienst mocht de Manneka Support Groep 
een cheque van de zendingscommissie van de Protestantse 
Gemeente Leidschendam in ontvangst nemen. Door allerlei 
acties, collecten, verkopen en inzamelingen, samen met de 
opbrengst van de “vastensoep” met de Rooms Katholieke 
Parochie, werd maar liefst € 5.500,-- opgehaald voor een 
waterput in Tomah Town beach. De naam van sponsor, ZWO 
Leidschendam, en daarin met allen die bijgedragen hebben, 
is verbonden met de inwoners van Tomah Town beach en 
in het beton van de put gekerfd. Mede namens hen: heel 
hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid en meelevendheid!

Mooie gift Leidschendam

Terugblik jaarlijkse Manneka-avond 
Zomaar even op de koffie bij Anneke en Mambu, vanuit Papendrecht. Dit kon op 
vrijdag 16 juni tijdens de jaarlijkse Manneka-avond, die voor de achterban werd 
georganiseerd door de Manneka Support Groep. 

De avond begon met een persoonlijke boodschap van Anneke en Mambu (zie 
foto hieronder), zo waren zij er toch een beetje bij aanwezig. Daarnaast waren 
er presentaties van Els van Noppen en Leandra Stolk, die vertelden over hun 
belevenissen in Liberia tijdens hun verblijf bij Anneke en Mambu. Ook werden de 
jaarcijfers gepresenteerd. Tussendoor was er gelegenheid om vragen te stellen en 
om leuke (Liberiaanse) producten te kopen, waarvan de opbrengst bestemd is voor 
Manneka. 

Alle aanwezigen, hartelijk dank voor jullie komst! 


