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Duizenden Liberianen beschikken nu dagelijks over schoon drinkwater, mogelijk 

gemaakt door sponsorgeld opgehaald met honderden kilometers te fietsen in 

tropische temperaturen in Nederland in juli 2015 jl. 

 

 

Monrovia, maart 2016 

         

                                                                             

Beste Mark, Frank en Joost, 

 

Wat een werk is er verzet 

Het begon allemaal met een groep enthousiaste mensen in Nederland die in twee dagen 

tijd ruim 200 kilometer fietsten in tropische temperaturen met als doel geld op te halen 

voor schoon drinkwater in Liberia. 

 

Het resultaat was overweldigend 

Terwijl wij zelf voor een Nederlands visumaanvraag voor Mambu naar Ghana vertrokken, 

konden we via o.a. Facebook op zo’n 6000 kilometer afstand de trip volgen. Dankbaar 

waren we dat alle fietsers, ondanks de hitte en de extra gereden kilometers, toch veilig 

weer bij het vertrekpunt in Rijnsburg arriveerden. Het uiteindelijk resultaat van deze 

fietssponsortocht was ruim € 13.621,-, € 3.621,- boven de verwachte opbrengst. We 

waren er stil van toen we de uiteindelijke opbrengst hoorden! 

 

Bijzondere ontmoeting in Nederland 

Wat een voorrecht om tijdens een avond in Rijnsburg persoonlijk een aantal fietsers en 

de mensen van het bestuur van de Stichting Hands & Feet persoonlijk te mogen 

ontmoeten. Door hun verhalen bruisten we nog meer van “energie” om bij terugkomst in 

Liberia direct aan het WATSAN project te beginnen. 
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Na 9 weken in Nederland terug thuis in Liberia. 

Fijn om weer thuis te zijn na een heerlijk verlof in Nederland. Echter beiden moesten we 

ook echt weer wennen aan het “slechte” klimaat en de levens- en werkwijze in Liberia. 

Het is zo’n andere wereld. “Waarom gaat hier alles zo moeilijk en kost het zoveel extra 

tijd om zelfs de meest simpele dingen voor elkaar te krijgen en bovendien ook compleet 

af te maken?” Direct in de eerste week werden we er al mee geconfronteerd.  

 

Een nieuw administratief systeem opgezet door het Ministerie van planning was de 

oorzaak dat we opeens onze jaarrapporten in een andere format moesten aanleveren en 

dat we bovendien een extra pakket formulieren moesten invullen voordat onze NGO-

status weer vernieuwd kon worden. Om even uit de hele papier rompslomp te ontsnappen 

besloten we op zaterdag 2 oktober jl. naar Bomi te gaan. We wilden ook graag aan de 

logistieke planning voor ons Stichting Hands & Feet WATSAN project beginnen. 

 

2 oktober 2015 

In de hevige regen vertrokken we in alle vroegte richting Bomi. Eerst tot onze verbazing, 

wat echter snel overging tot verbijstering, zagen we dat bij elke school al een contractor 

bezig was met het rehabiliteren van waterputten. Bij de Dagweh Town public school was 

de rehabilitatie al klaar maar bleek de pomp niet te werken en had men de put met wwb 

scherp hekwerk omheind. Gesprekken met de Commissioner, de District Education 

Officer en de hoofden van diverse scholen volgden; iedereen wist toch dat bij 

terugkomst uit Holland Manneka de waterputten bij de scholen zou komen repareren?  

In het kort kwam het er op neer dat Plan International was gevraagd door het Ministerie 

van onderwijs in Monrovia, om met funding van USAID, alle waterputten bij de scholen in 

Dewoin district te rehabiliteren. De corruptie door de WASH contractors bleek enorm te 

zijn. Zo hergebruikte de contractors vaak de oude waterpompen die gewoon overgeverfd 

werden. De schoolhoofden werden gedwongen te tekenen dat er nieuwe materialen waren 

gebruikt tijdens de rehabilitatie van hun waterputten. 
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Wat moeten we nu doen? 

De eerste dagen na ons bezoek aan Bomi waren moeilijk. Afzonderlijk moesten we dit 

eerst allemaal verwerken. “Welcome back to Liberia met haar gigantische corruptie”.  

Dat iemand je WATSAN project gaat doen is één maar zo’n slechte kwaliteit levert, dat 

je al weet dat binnen een maand alle pompen buiten werking zijn, is twee… En wie gaat alle 

pompen daarna weer repareren? En waar kunnen duizenden scholieren nu water halen om 

te drinken en hun handen te wassen? Dit blijven tot op de dag van vandaag grote vragen 

voor ons allemaal. 

 

Nieuw plan 

In oktober en november werkte opeens de “betaalde” waterleiding niet meer in 

verschillende wijken van Monrovia, de hoofdstad van Liberia. Duizenden mensen zaten van 

het een op het andere moment zonder water, zo ook wij zelf. Gelukkig hebben we een 

waterput in de tuin waar nog genoeg water in stond. 

Grote groepen mensen liepen dagelijks met jerrycans in kruiwagens te zoeken naar water. 

Waar is er water te krijgen om kleding te wassen en de dagelijkse afwas te doen? Samen 

met de WATSAN medewerkers besloten we om waterputten te gaan rehabiliteren in 

Monrovia. Honderden waterputten zijn over een periode van tientallen jaren gegraven 

door vele hulporganisaties. Echter als er water uit de pomp kwam vertrokken ze, hun 

werk was toch klaar? Ze kregen hun geld uitbetaald door de donor en wie keek er nog om 

naar de waterput? 

Ondertussen waren we ook via het Ministerie van public work benaderd een waterput af 

te maken en te voorzien van een pomp in een nieuwe community in greater Monrovia. Dit is 

een gebied achter de voorstad Paynessville waar veel mensen kleine stukjes land hebben 

gekocht waar ze een huisjes bouwen van matten en zink, en als je geld hebt van 

modderblokken en stenen. De huurprijzen van een kamer of huis in Monrovia zijn zo hoog 

dat noodgedwongen veel Liberianen verder buiten de stad moeten gaan wonen. Dit is vaak 

onder zeer moeilijke omstandigheden, zonder de beschikking te hebben over de eerste 

basisbehoeften zoals water. 
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Project 1: nieuwe waterput in Mnt. Barclay community, inclusief installatie touwpomp 

Er was al begonnen met graven toen we voor het eerst bij de locatie in Mnt. Barclay 

kwamen. Extra betonringen moesten er worden gemaakt en daarna gedroogd voor we ze in 

de waterput konden plaatsen. Ondertussen graafden de WATSAN boys dieper zodat er 

voldoende water in deze put zou staan ook tijdens het eind van de droge tijd in april/mei 

wanneer het waterniveau enorm gezakt is. 

Van heinde er ver kwamen mensen kijken terwijl ons team bezig was, allereerst werd er al 

over de kwaliteit van onze betonringen lovend gesproken. Een heel verschil met de 

betonringen die we al op de locatie aantroffen. Toen de touwpomp geplaatst werd, kwam 

echt iedereen massaal met emmers en wastobben aanhollen voor water. Wie zijn jullie? 

En wie heeft dit betaald? Dit waren veel gestelde vragen en zo hoorden mensen het 

verhaal over Stichting Hands & Feet en een groep fietsers die voor schoon drinkwater 

gefietst hadden in het verre Nederland. 

 

Project 2: rehabilitatie waterput First Baptist church compound, inclusief installatie 

touwpomp  

Vanwege de water schaarste begonnen we eerst te kijken in onze eigen wijk Congo Town. 

Door de jaren heen onderhouden we inmiddels al vier waterputten in de Oldest Congo 

Town community, echter het aantal dagelijkse gebruikers is eigenlijk te groot voor de 

vier waterputten. De pompen hebben het zwaar te verduren. 

Tegenover ons huis heeft de First Baptist church een school. De Afridev pomp die daar 

is, was al lang kapot. Iedereen haalde water door een lang touw met een half afgesneden 

jerrycan in de put te gooien, de jerrycan vol met water te laten lopen en langzaam uit de 

waterput te halen.  

Een internationale NGO had al een paar maanden eerder een waterput gedrild maar deze 

was binnen de kortste keren buiten werking en kon ook niet meer worden gerepareerd.  

Binnen enkele dagen konden de studenten nu zelf water pompen bij de gerehabiliteerde 

waterput, door simpel aan de hendel van de geplaatste touwpomp te draaien. De waterput 

werd vanaf dat moment ook een aantal uren per dag opengesteld voor de omliggende 

buurtbewoners. 
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Project 3: rehabilitatie waterput Congo Town back road, inclusief installatie 

touwpomp 

Op de Congo Town back road was door een familie een waterput gegraven die massaal 

gebruikt wordt door de buurtbewoners. In overleg met de familie konden we de waterput 

rehabiliteren en voorzien van een touwpomp. Wanneer je in de vroege ochtenduren (bij 

het opkomen van de zon) langs deze locatie rijdt, zie je tientallen emmers staan die nu 

moeiteloos worden gevuld met schoon drinkwater. Niet beseffend dat deze touwpomp 

precies is geplaatst tegenover de compound van de Chief of Staff van het Liberiaanse 

leger, waren we eerst verbaasd waarom we gebeld werden door het leger om informatie 

over het eventueel plaatsen van touwpompen op hun basis net buiten Monrovia... Na een 

paar dagen viel pas het kwartje ☺. 

 

Project 4: rehabilitatie waterput YWCA compound, inclusief installatie touwpomp 

De YWCA heeft een kantoor in een grote compound op de Tubman Boulevard in Congo 

Town. Zij runnen een kleuterschool en verschillende andere kleine lokale organisaties 

hebben hier hun kantoor gevestigd. De waterput werd normaal door medewerkers van een 

internationale hulporganisatie gerehabiliteerd. Echter bij inspectie door ons bleek dat de  

betreffende persoon vaak alleen maar de ‘U’ seals van de Afridev pomp had vervangen.  

Nu was de waterput opengebroken en werd er met de hand water uit de put gehaald. 

Tijdens de rehabilitatie vond het WATSAN team een grote hoeveelheid emmers en troep 

in de waterput. Vooral het personeel wat verantwoordelijk is voor het vullen van de grote 

tonnen in de toiletten met water zijn zo blij met de touwpomp. Honderd kinderen en 

ouderen gebruiken dagelijks deze toiletten. Bovendien mogen hier overdag ook 

buurtbewoners water komen halen. 
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Project 5, 6: rehabilitatie van twee waterputten 20th Street Sinkor, inclusief 

installatie van twee touwpompen 

Via onze lasser hoorden we over het grote gebrek aan water bij de bewoners van de 

Sinkor 20th Street community. In deze overbevolkte gemeenschap zijn beide 

waterputten, welke jaren geleden zijn gegraven, alleen per voet te bereiken. Monrovia is 

oorspronkelijk gebouwd voor 400.000 mensen en is inmiddels uitgegroeid tot 1.800.000 

inwoners. Veel families huren slechts één kamer in een huis omdat ze uit financieel 

oogpunt zich niet meer kamers kunnen veroorloven. Groot was de blijdschap bij 

honderden mensen dat Manneka juist in deze community niet alleen twee waterputten 

kwam rehabiliteren maar ook op beide waterputten een touwpomp plaatste. 

 

Project 7,8,9: rehabilitatie van drie waterputten in Old Road community, inclusief 

installatie van drie touwpompen 

Ook bij bewoners in de Old Road community is Manneka al jaren bekend door haar WASH 

projecten. Via de WATSAN boys hoorden we over drie locaties waar waterputten al jaren 

geleden gegraven zijn maar nooit door iemand zijn onderhouden. Eén van de locaties is bij 

een school en inmiddels is het, zeker na de ebola crisis, verplicht door de overheid dat 

studenten eerst hun handen wassen voor ze het schoolgebouw binnen gaan. Verschillende 

andere locaties bezochten we ook in deze wijk echter sommige waterputten stonden 

droog en konden niet ‘getelescoopd’ worden vanwege de rotsbodem en bij één locatie had 

een familie pal naast de waterput een huis gebouwd met septic tank. 

 

Project 10, 12: rehablitatie van twee waterputten in Pototori en Bassa Town 

inclusief onderhoud aan twee touwpompen 

De waterputten in Pototori en Bassa town worden zo massaal gebruikt dat ze hoognodig 

moesten worden gerehabiliteerd. Beiden hadden al een touwpomp maar verschillende 

onderdelen zijn vernieuwd en zo kreeg Pototori ook een compleet nieuwe platform. In de 

nabije toekomst zou het goed zijn om hier een extra waterput te kunnen graven. Echter 

is het een gebied waar in de bodem veel rotsblokken voorkomen die soms niet te breken 

zijn. 
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Project 11: rehabilitatie van waterput in Sinkor 13th Street inclusief nieuwe 

touwpomp 

De waterput in Sinkor 13th Street was al eerder gerehabiliteerd.  Zo op het eerste 

gezicht als je deze wijk in komt rijden denk je: “wordt deze pomp wel veel gebruikt?”. 

Echter tussen al die luxe compounds met hoge muren wonen duizenden mensen in krotjes 

die geen aansluiting hebben op de waterleiding. Enorme werkeloosheid en armoede 

heersen hier waardoor veel mensen helaas ook aan de drugs en alcohol zijn verslaafd, 

geen hoop voor de toekomst. Door ‘simpel’ te zorgen voor schoon drinkwater komen we 

tijdens onze werkzaamheden met deze vergeten groep mensen in aanraking en mogen we 

ook vertellen over de Hoop en het Levende Water. Regelmatig spreekt Mambu met deze 

jongeren. 

 

Project 13, 14, 15, 16: rehablitatie van waterput in Ngardorhum inclusief 

onderhoud touwpomp, onderhoud touwpompen in Weajor (2), Small Lekpeh town (1) 

Beah town (1) en Kpagbolah (2) 

Tijdens de distributie van onze Christmas gift bags in Bomi County december jl. zagen we 

dat de eerder geplaatste Manneka touwpompen (2014/2015) nodig toe waren aan een 

grote onderhoudsbeurt. 

In Ngardorhum vertelde een vrouw dat we niet welkom waren in het dorp met onze 

Christmas gift bags. Waarom komen jullie als Christenen hier een kerstcadeautje 

brengen voor onze kinderen? Hier wonen alleen maar moslims. We hadden al eerder in dit 

dorp een gehandicapte jongen geholpen met een rolstoel en een waterput gegraven 

voorzien van een touwpomp (2104). We hebben er alles aan gedaan om voor de kerst deze 

touwpomp te repareren inclusief een klein rehabilitatie van de waterput. Voor 25 

december jl. konden de bewoners weer schoon drinkwater bij de waterput halen in plaats 

van naar het moeras te gaan Gelijk konden we ook getuigen over het Levende Water. De 

oudsten van dit dorp verontschuldigden zich over het gedrag van de vrouw en verzekerde 

ons dat Manneka altijd welkom is in hun dorp. 

Weajor en Beah town zijn grote dorpen dus de touwpompen worden sinds 2014 intensief 

gebruikt. In Small Lekpeh town (2014) moesten onderdelen van de touwpomp vervangen 

worden zo ook in Kpagbolah (2015). 
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Project 17: reparatie touwpomp achter Sarah Brown huis op Congo Town back road 

Jaren geleden zijn we al begonnen met deze waterput bijna jaarlijks te rehabiliteren. 

Echter de buurtbewoners rondom deze put verzuimen om tijdens de regentijd greppels 

te graven rondom het platform van deze put. Het vele regen water wat zo snel stroomt 

als een beekje ‘schuurt’ jaarlijks de aarde onder het platform weg waardoor deze telkens 

afbreekt. We hebben nu besloten om alleen nog maar de touwpomp te repareren en niet 

meer te investeren in de waterput zelf. 

 

Project 18: nieuwe waterput in Barnersville vlakbij de Mineke Foundation 

Je zou iedereen willen helpen maar helaas kan dit niet… Sinds jaren hebben we contact 

met de Mineke Foundation. Zij geven o.a. cursussen in het maken van zeep en het bakken 

van allerlei koekjes en broden. Echter is er in de wijde omgeving geen waterput met pomp. 

Dankzij een extra privé gift van een Nederlander in Liberia werd het toch nog mogelijk 

om als laatste project een compleet nieuwe waterput te graven en deze te voorzien van 

een touwpomp. Niet alleen de studenten van de Mineke Foundation zijn blij maar ook de 

hele buurt rondom het kantoor van deze organisatie. Honderden mensen kregen op deze 

manier de beschikbaarheid over schoon drinkwater, de optie van het kopen van een zakje 

mineraalwater voor 5 LRD. (ongeveer € 0,05) is voor vele families een luxe die men zich 

niet kan veroorloven. 

 

Het is een lange brief geworden, sorry. Maar we hopen dat iedereen door deze brief een 

duidelijk beeld heeft gekregen wat er uiteindelijk met het geld is gedaan. Dankbaar zijn 

we dat we dankzij de Stichting Hands & Feet zoveel mensen hebben kunnen voorzien van 

schoon drinkwater. Regelmatig rijden we langs de verschillende projecten; kijken of alles 

nog werkt en we praten met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de waterputten en 

voor het eventuele klein onderhoud wat door de communities zelf gedaan kan worden. 

Via onze Manneka facebook-pagina en nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ons 

werk. 

 

Een hartelijke groet vanuit Monrovia, 

Mambu en Anneke Quoi    


