Manneka sponsort een aantal kinderen met
schoolgeld indien een familie in Liberia dat niet zelf
kan betalen. Zo hebben we sinds 2009 al meer dan
44 kinderen naar school kunnen laten gaan om
uiteindelijk een beroep te kunnen gaan uitoefenen
en zo Liberia weer op te bouwen. Voor €200 kan
een kind een jaar naar school.

Voor de bejaarden in Liberia zijn geen voorzieningen getroffen. Wanneer iemand te oud is om te
werken, dan is diegene op zichzelf en hulp van
anderen aangewezen. Manneka helpt deze groep
mensen in de dagelijkse levensbehoefte. Op deze
manier hebben de mensen toch te eten. Voor €10
per maand per persoon worden zij op deze manier
geholpen. En met Kerst krijgen ze een extra
voedselpakket ter waarde van €50

Wie denkt er vandaag de
dag nog aan het Afrikaanse land Liberia, waar tussen 1989 en 2003 circa
250.000 doden vielen als
slachtoffers van de burgeroorlog. Opstandige rebellenleiders zorgden voor
Afrika
geweld, evenals etnische
conflicten van stammen onderling. Na een oorlog
begint de wederopbouw van een land. Zeker in
Afrikaanse landen redden de mensen dat niet
zonder financiële hulp, steun en assistentie uit het
Westen.

Manneka houdt zich voornamelijk bezighoud met de
volgende werkzaamheden:
 Herstelwerkzaamheden en onderhoud aan
waterputten en handpompen (gemiddeld tussen
€500 en €1000 per waterput).
 Training in
werking en onderhoud van
waterputten.
 Constructie van
nieuwe waterputten (€2500 voor
250 personen).
 Bouwen van
latrines voor
gezinnen en
scholen (€2000).
 Uitdelen van
waterfilters (€30)
per gezin voor
dorpen tot 250
personen

Manneka organiseert in verschillende wijken
wekelijkse kinderclubs. De kinderen leren hier over
de liefde van Jezus en 2 keer per jaar organiseert
Manneka een clubweek in verschillende wijken waar
duizenden kinderen op afkomen (€0,50 per kind per
dag). Ook zijn er voetbalteams opgericht onder de
naam “FC Manneka”. De jongens mogen deelnemen aan het team wanneer ze de wijk netjes en
opgeruimd houden. Deelnemers aan deze activeiten
krijgen daarbij regelmatig een gezonde maaltijd.

Wanneer mensen direct hulp nodig hebben dan
staat de poort van Manneka open. Mensen die niets
meer te eten hebben, of iemand die met spoed naar
het ziekenhuis moet, maar geen vervoer heeft. Het
kan allemaal. Gemiddeld kost een behandeling bij
de eerste hulppost tussen de €50 en €100.

, geboren in Papendrecht,
ging in Nederland naar school. Vanaf 1991 heeft zij
in de nasleep van locale conflicten op vrijwillige
basis gewerkt in, onder andere, Israël, Kroatië,
Bosnië, Kosovo, Syrië en Irak. Ze kwam in 2003, op
kerstavond, in Liberia aan om daar voor ZOA te
werken aan een noodhulp programma. Tijdens haar
verblijf in Liberia ontmoette ze Mambu. Twee
mensen met compleet verschillende achtergronden
en culturen bleken dezelfde visie te delen: Jezus
volgen, door met daad en woord Zijn liefde en licht
in de levens van de allerarmsten te brengen, want
dat is in Liberia ook nu nog heel hard nodig.

Na hun huwelijk begon Anneke op vrijwillige basis
met het helpen van kinderactiviteiten in de eigen
buurt. Doordat er steeds meer kleine projecten bij
kwamen, besloten Mambu en Anneke al hun werkzaamheden onder te brengen in één overkoepelende organisatie. Deze organisatie gaven ze de naam
“Manneka” welke is afgeleid van beide voornamen.
Manneka is een hulpverleningsorganisatie die officieel geregistreerd staat als NGO (niet-gouvernementele organisatie) in Liberia sinds 2008.

Bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden,
achtergronden of doelstellingen van Manneka en
wilt u graag meer informatie? Ga dan naar de
website en meldt u aan voor de nieuwsbrief!
Namens iedere Liberiaan wiens leven positief is
veranderd door één van onze projecten, danken wij
u hartelijk dat u de moeite heeft willen nemen om
deze flyer door te lezen.
Wij hopen dat u geraakt en bemoedigd wordt om
ons te helpen de levens van nog meer Liberianen te
kunnen veranderen.
Wanneer het werk van Manneka u raakt en u een
gift over wilt maken, dan kan dat op onderstaand
bankrekeningnummer.
Mambu en Anneke Quoi – de Kok

Website: www.manneka.org
Email:
info@manneka.org
Giften: via rekeningnr. 54.24.32.528 t.n.v.
Stichting Manneka Nederland (ANBI erkend)
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is geboren in Bomi County,
Liberia. Hij ging naar school in Monrovia, leerde
metselen in 1992 en een jaar later kreeg hij een
specifieke training in water en sanitatie door een
UNICEF begeleider. In deze tijd startte hij samen
met 3 vrienden een bedrijf in WATSAN. (water en
sanitatie) Gedurende de 14 jaar durende burgeroorlog, die in 1989 is begonnen, was het onmogelijk
voor Mambu om Liberia te ontvluchten. Na de
oorlog kreeg hij het verlangen om het verwoeste
land weer op te bouwen door ex-kindsoldaten en
jongeren met een oorlogstrauma te trainen in water
en sanitatie en metselwerk projecten.

Manneka is opgericht nadat wij door God
geroepen zijn om de allerarmsten te helpen en
om het verwoeste Liberia weer op te bouwen.
Iedere dag komen we mensen tegen, die nog
steeds lijden onder de nasleep van 14 jaar
burgeroorlog in Liberia, West-Afrika. Manneka
brengt hoop en vreugde op een plek vol van
verdriet. Door de liefde van God te delen willen
we een licht zijn in een donker land waar nog
steeds veel pijn en verdriet is in de levens van
de mensen.
Graag laten wij u via deze flyer informatie
zien over onze projecten zoals:
water en sanitatie
kinderclubs en jongerenactiviteiten
noodhulp aan de poort
scholing
bejaarden hulp

