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Oogsten
anneer u dit leest, is
de zomer al aardig op
haar retour. Links en

rechts zie je aankondigingen
van oogstfeesten. Ondanks de
natte julimaand hadden we
met onze oogst geen grote
problemen. Ook stapelen de
miljardenmeevallers zich op
in Den Haag. We hebben het
goed! U hoorde het slechts
één keer in het journaal: de
zomerhitte in Oost Europa. In
Roemenië is 50% van de
oogst verschrompeld in de
zon. Een tegenvaller want
normaal exporteert Roemenië
graan. Nu moet het gaan im-
porteren. Dat belooft een du-
re winter te worden voor
Roemenië. “Onze” gezinnen
zullen onze hulp hard nodig
hebben!

l enige maanden is
Stichting Manna bezig
om geld in te zamelen

voor schoenen. Het streven is,
om vóór de Kerst alle ge-
zinsleden van onze sponsor-
gezinnen te voorzien van een
nieuw paar schoenen. Om dit
te verwezenlijken is een be-
drag nodig van rond de
ƒ6800,00 gulden. De bedoe-
ling is, dat deze schoenen in
Roemenië gekocht gaan wor-
den. De
schoenen zijn
daar goed en
goedkoop. Bo-
vendien willen
we het geld
zoveel moge-
lijk in Roemenië zelf beste-
den. Manna zal een contract
sluiten met een schoenhan-
delaar in Timisoara. De be-

doeling is dat men daar op
vertoon van een door Manna
gegeven bon, schoenen kan
uitzoeken. De schoenhande-
laar wordt door Manna wor-
den betaald.

nmiddels kunnen er al
een aantal gezinnen van
nieuwe schoenen voor-

zien worden. Maar we hopen
en bidden toch dat Manna
met de najaarsreis in staat zal
zijn om alle gezinnen van
nieuwe schoenen te voorzien.

Mocht u schoenengeld over
willen maken voor speciaal
gezin of misschien uw eigen
gezin, vermeld dan de naam
van dat gezin op uw over-
schrijving!

anna hoopt in novem-
ber d.v. opnieuw naar
Roemenië te gaan. De

bedoeling is om alle gezinnen
weer te bezoeken, hen te
bemoedigen en bij voorko-
mende problemen waar mo-
gelijk te helpen. Ook hopen
we een aantal gezinnen te be-
zoeken waarvan we gehoord
hebben dat ook deze hard
hulp nodig hebben. Bidt u
mee voor wijsheid in onze be-
slissingen? Verder hopen we
alles te gaan regelen voor het
schoenenproject. Maar dat
kan natuurlijk alleen als we
daarvoor voldoende support
hebben gekregen.

ls u een gezin sponsort
dan heeft u weer een
kans om uw gezin te

helpen. Wat kunt u meege-
ven? Globaal geldt: per gezin
één doos of zak. Wat kan
daarin? U helpt enorm met
vitaminepreparaten. Groente
is ‘s winters schaars en vita-

minen zijn duur. En als de R in
de maand is... Verder is para-
cetamol, koffie, toiletzeep en
tandpasta altijd welkom. Na-
tuurlijk blijven ook dekens en
goede (kinder!)kleding wel-
kom. Voedingsmiddelen,
zeeppoeder en dergelijke
kopen we liever in Roemenië
zelf. Als u dat wilt, dan kunnen
we daarvoor zorgen. Zo te
handelen scheelt heel veel
gewicht en ruimte in de auto.

oms vragen mensen
ons: wat kost nou zo’n
reis naar Roemenië?

Daar kunnen we duidelijk in
zijn: die kost voor de brand-
stof, verblijfskosten, visums,
verzekering zo’n ƒ1300,00.
Verder hebben we altijd zo’n
ƒ800,00 kosten die worden
gesponsord door de mensen
die de reis meemaken.

En waarom maken we twee
keer per jaar zo´n reis? Daar
hoeven we niet lang over na
te denken. De gezinnen wor-
den enorm bemoedigd door
die mensen die het contact
onderhouden tussen sponsors
en sponsorgezinnen. We ho-
ren hun verhalen aan en we
leven mee met zorgen. Dat
doet meer goed dan je zou
denken. We zijn daarom ook
erg dankbaar dat we iedere
keer weer in staat zijn dit
werk te mogen doen. Het
geld is steeds weer beschik-
baar!

Soms gaan sponsors zelf mee en
bezoeken hun eigen sponsorgezin:
Anton en Greet Wagemakers bij de

familie Poaty.
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tichting Manna Roeme-
nië heeft een nieuwe
penningmeester. In de

vorige nieuwsbrief vertelden
we dat Wim Vink dat is ge-
worden. Om de boekhouding
zo eenvoudig mogelijk te ma-
ken is besloten om de bank-
rekening te gaan opheffen.
Als u dus wel eens een gift
overmaakt aan Manna ver-
zoeken wij u om dat dan
voortaan te doen via onze
Postbankrekening. Nummer:
29 26 63. Namens de pen-
ningmeester alvast hartelijk
dank!

e prijs van elektriciteit
is weer flink gestegen
in Roemenië. Van één

van onze sponsorgezinnen
kwam het bericht dat men
nog steeds erg blij is met de
spaarlampen die Manna het
afgelopen jaar bracht! Men
kon de besparing merken aan
de elektriciteitsrekening.
Overigens: zo zuinig moeten
onze gezinnen met elektrici-
teit zijn!

o'n twee jaar geleden
schreven wij u over
Dana. Een meisje van

toen zo’n drie jaar. Ze “woon-
de” al twee jaar in het kinder-
ziekenhuis van Timisoara.
Daar was ze als baby onder-
voed vanuit een kindertehuis
binnengebracht. De leiding
van het zieken wilde haar niet
meer toevertrouwen aan het
in erbarmelijke omstandig-
heden verkerende kinderte-
huis. Men hoopte op adoptie.
Naar aanleiding van dit be-
richt “doken” Bert en Els
Stortenbeker in de wereld
van adoptie. Al spoedig bleek
dat je niet zomaar een kind
kunt adopteren. Desondanks
konden we u vorig jaar mel-
den dat Dana geadopteerd is
door een echtpaar in Duits-
land. Zoals Dana zijn er echter
veel kinderen in Roemenië.
Vooral de kinderen ouder
dan twee hebben maar heel
weinig kans om nog geadop-
teerd te worden.

et verhaal van Dana
zette Bert en Els Stor-
tenbeker van het

Mannabestuur aan het den-
ken. Ze hebben het niet bij
denken gelaten. Om een lang
verhaal kort te maken: 20 juni
werd in Oost Roemenië aan
hen een meisje, Lujza, toe-
vertrouwd. Lujza is 4½ jaar en
heeft het grootste deel van
haar leventje in een kinderte-
huis gezeten omdat zij wees
is. Ze heeft haar “verhuizing”
heel goed doorstaan! We ho-
pen en bidden dat Lujza hier
in Nederland een goede toe-
komst tegemoet mag gaan.

Lujza op de dag van haar vertrek
naar Nederland

inister President Kok
was in juni in Boeka-
rest. Hij beloofde om

zich in te zetten om de visum-
plicht die tussen Roemenië en
Nederland bestaat, zo snel
mogelijk af te schaffen. Het
verkrijgen van een toeristen-
visum voor Roemenen die in
Nederland moeten zijn, wordt
namelijk steeds moeilijker
(gemaakt). Voorts zegde
Premier Kok hulp toe voor
een aantal  infrastructuur
projecten. n Het organiseren
van grote transporten met
gebruikte goederen naar
Roemenië wordt moeilijker.
Dit als gevolg van de vele
fraude die werd gepleegd.
Voortaan moet voor elke zen-
ding een vergunning in Boe-
karest worden aangevraagd.
Manna neemt alleen op kleine
schaal goederen mee en
hoopt geen last van de rege-
ling te hebben. n

anneer u het werk in
Roemenië door Stich-
ting Manna wilt steu-

nen, dan kan dat door een ge-
zin financieel te sponsoren.
Elke maand maakt u dan geld
over aan Stichting Manna
(meestal ƒ25,00). U ontvangt
van Manna het adres en een
foto van ‘uw’ gezin. Minstens
éénmaal per jaar ontvangt u
een verslagje van Manna over
het gezin dat u sponsort en
een nieuwe foto.

Als u zich liever niet ‘ver-
plicht’ tot een maandelijkse
vaste gift, dan stellen wij na-
tuurlijk ook eenmalige giften
op prijs. Die kunnen we ge-
bruiken voor extra ondersteu-
ningen of voor de reizen. U
kunt ook specifiek aangeven
waarvoor u wilt geven. Kijk
daarvoor bij de aandachts-
punten.

Wanneer u geen specifiek
doel aangeeft, zullen we uw
gift gebruiken daar waar hij
het meest nodig is.

De Nieuwsbrief kunt u ont-
vangen op aanvraag. Ook per
Email kan de brief als Acrobat
file ontvangen worden.

n Het schoenenproject. We
hebben plm fl 6800 nodig!

n De volgende reis. Kost
Manna zo’n ƒ1300,00

n Pakketten voor de
sponsorgezinnen: Vooral
vitaminepreparaten e.d.
willen we graag meene-
men.

n Ook dekens en goede
(kinder)kleding is welkom.

n Gebed dat we de juiste
nieuwe gezinnen gaan
sponsoren.

U dankend voor uw hulp en
gebed wensen wij u Gods ze-
gen toe.
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