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DEDEN WE GENOEG? 

Overleden 
e vorige Nieuwsbrief 
openden we met een er-
varing die we hadden in 
het ziekenhuis van Ti-

misoara. De man die we bezoch-
ten en al en ig e  jaren sponsor-
den, is op 7 juni overleden. Bij 
zo’n bericht schrik je. Je stelt 
jezelf vragen als “hebben we al-
les gedaan wat we konden? 
Hebben we voldoende hulp ge-
geven? We beseffen dat we meer 
hadden kunnen doen. Maar 
moest dat ook? Dit raakt de kern 
van het werk van Manna. Er is 
zoveel te doen. Waar moet je be-
ginnen? Daarvoor hebben we 
Leiding nodig: we moeten de 
dingen doen die op ons pad ko-
men. Dat gaat niet zonder fou-
ten. Geen reden om daarom ál-
les te gaan doen. Wèl een extra 
motief om de dingen die we wel 
m oeten doen, zo goed mogelijk 
te doen. 

VW GOLF 

e gekochte auto wordt 
flink gebruikt. Ook fi-
nancieel zijn we er hele-
maal uit gekomen. We 

zijn daarvoor dankbaar. Ki nde-
ren worden ermee naar bijles 
gebracht,  de Paaspaketten 
werden ingekocht en rondg e-
bracht en zoals dat al jaren ge-
beurt, de sponsorgelden worden 
maandelijks persoonlijk bij de 
gezinnen gebracht. Daarnaast 
wordt er aan een aantal gezi n-
nen extra zorg en tijd besteed.  

MATRASSEN 

e schreven vorige keer 
over een gezin met drie 
kinderen, wonend in 
een heel klein tweeka-

merflatje. Het stapelbed van de 
kinderen was te kort, het jon g-
ste kind sliep op een fauteuil in 
de woonkamer. En van het huis 

waren ook nog de raamposten 
totaal verrot. Inmiddels is er 
een driedelig stapelbed naar toe 
gebracht. De drie kinderen 
kunnen nu in één kamer slapen 
en de ouders hebben een ‘eigen’ 
slaapkamer. We moeten alleen 
nog kijken waar we drie betaal-
bare matrassen vandaan halen. 
De slechte raamposten konden 
we laten vervangen. Dit alles 
dankzij de giften die we binnen 
kregen en dankzij de bemoeie-
nissen van Vasile Piscoi. Er 
moet namelijk heel wat geïn-
formeerd en geregeld worden 
voordat dit soort zaken voor niet 
te veel geld en naar beh oren 
zijn geregeld.  

STROMEND WATER 

dy Gabor (15 jaar) lijdt 
aan de gevolgen van een 
te laat behandelde h emofi-
lie. Zi jn beide benen zijn 

tot boven de knie gea mputeerd. 
In het huis waar hij met zijn 
ouders woont is geen stromend 
water. Ze tappen buiten water 
bij een kraan die door meerdere 
gezinnen wordt gebruikt. Maar 
Edy moet ook gewassen kunnen 
worden... Graag willen we hier 
in huis warm en koud stromend 
water realiseren. Met een pomp, 
wat buizen en een kleine boiler 
kan dit worden gerealiseerd. 
Daaraan wordt nu gewerkt. 
Inmiddels zijn ook daar de slech-
te raamposten van het en ige 
raam in de kamer verv angen. 
Kan dat tenm inste ook eens 
open gezet worden. 

THUIS 

et kwam al ter sprake: 
tijdens onze reis in fe-
bruari bezochten we de 
heer Grosariu in het zi e-

kenhuis. Hij zag er toen slecht 
uit. Het spoelen van zijn nieren 
ging heel moeilijk. Omdat de 
aderen in zijn armen kapot  wa-
ren, moest het via de hals en 
dat was pijnlijk. Hij kreeg ook 
niet de beste medicijnen. Ge-
lukkig heeft Vasile toen via via 
kunnen regelen dat hij die wel 

kreeg. We weten dat hij zijn 
rust en vertrouwen had gevon-
den in Jezus, zijn Verlosser. 
Daarover get uigde hij toen we 
hem bezochten. Hij is nu Thuis 
en bevrijd van zijn kwalen, lij-
den en armoede.  

 
tijdens ons laatste bezoek 

STEENTJE BIJDRAGEN 

en groot probleem is de 
huisvesting van de fami-
lie Sandu. Ze wonen met 
zeven kinderen in een 

kleine tweekamer woning. Het 
huisje is hun eigendom, maar 
niet veel waard. Verhuizen is 
daarom geen alternatief. Daar-
om willen ze graag een kamer 
bij bouwen. De vergunning is 
binnen, ze kunnen aan de slag... 
Alleen, het geld ontbreekt. De 
kosten van dit project worden 
geraamd op zo’n 7000 euro. Het 
bouwen doen ze zelf daarbij ge-
holpen door familie en vrien-
den. St. Manna wil dit gezin 
gaan helpen. Mocht u daaraan 
mee willen doen, dan kan dat. U 
kunt letterlijk steentjes bijdra-
gen om de extra kamer financi-
eel te realiseren. 

 
Het huisje van de familie Sandu 
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VEEL TE KLEIN 

e familie Closca kampt 
met hetzelfde probleem. 
Een groot gezin in een 
veel te klein huis. Aan-

bouwen is hier echter niet mo-
gelijk. De staat waarin hun huis 
v erkeert, is te slecht. Ook daar 
zou verhuizen leiden tot hogere 
maandlasten. Nieu wbouw lijkt 
hier de enige mog elijkheid. Va-
sile Piscoi zal bij het begroten 
van de kosten de vinger aan de 
pols houden. Ook daar zal hulp 
meer dan nodig zijn. 

KAPOT 

e zijn dankbaar dat we 
van de binnengekomen 
giften diverse proble-
men in  onze gezinnen 

kunnen oplossen. Zo zijn er op 
dit moment drie gezinnen waar 
de wasmachine kapot is. Vaak 
wordt gepr obeerd deze machi-
nes met lapmiddelen te repare-
ren, maar ze zijn oud en hebben 
hun tijd gehad. Dankzij uw 
hulp kunnen we in deze gev al-
len nieuwe machines kopen. 

MEDICIJNPOT 

elkens horen we weer van 
Vasile dat er mensen zijn 
die hun broodnodige me-
dicijnen niet kunnen bet a-

len. Soms omdat ze niet vergoed 
worden, soms omdat er behoor-
lijk voor bijbetaald moet wor-
den. Tot nu toe konden we deze 
mensen helpen en u begrijpt dat 
we dat graag blijven doen.  

EXAMENS 

ij het schrijven van deze 
nieuwsbrief zijn in Roe-
menië nog een aantal kin-
deren uit de sponsorgezin-

nen bezig met de laatste loodjes 
van het schooljaar. De kinderen 
die dit jaar examen moe sten 
doen zijn allemaal, dankzij de 
bijlessen, geslaagd! Bij deze dan 
ook onze en hun hartelijke dank 
voor het geld dat u voor de bij-
lessen gaf.  

MAAT 48 (2) 

n één van de sponsorgezin-
nen is een jongen die 
schoenmaat 48 heeft. Heel 
lang heeft hij op te kleine 

schoenen gelopen. Schoenen in 
die maat –als ze er waren - wa-
ren voor dit gezin veel te duur. 
Vorig jaar hebben we voor hem 

een paar schoenen mee ku nnen 
geven naar Roemenië. Fantas-
tisch, maar we beseffen dat hij 
niet voor de rest van zijn leven 
daarmee vooruit zal kunnen. 
Daarom zouden we graag nog 
een paar schoenen mee nemen 
op onze eerstvolgende reis. Wie 
laat deze jongen ook de komende 
winter weer op  “pa ssende” 
schoenen lopen? 

 
eindelijk passende schoenen! 

SEPTEMBERREIS 

et duurt nog even, maar 
medio september hoopt 
St Manna weer naar 
Roemenië te gaan. Tij-

dens die reis zullen de gezinnen 
weer zoveel mogelijk bezocht 
worden en waar mogelijk wor-
den er weer foto’s gemaakt. 
Mocht u een gezin zijn gaan 
sponsoren ná februari (de vor i-
ge reis) dan zullen er tijdens de-
ze reis zeker foto’s van uw gezin 
gemaakt worden. Heeft u vra-
gen over deze reis, of wilt u een 
doos voor uw gezin meegeven, 
neem dan contact op met Joop 
en Ria van den Dool, telefoon: 
0180-632463. 

ECHTPAAR? 

l een poosje hebben we de 
wens het bestuur van 
Stichting Manna te ver-
sterken. We denken bij-

voorbeeld aan een echtpaar. Uit 
ervaring weten we dat het fijn 
is dit werk samen te ku nnen 
doen. Heeft u belangstelling, bel 
dan met Stichting Ma nna, tele-
foon 0180-399385 of 0180-
632463. 

ERE WIE ERE TOEKOMT 

een nieuwsbrief zonder 
dank aan degenen die die 
dank toekomt: in de eer-
ste plaats aan God, voor 

alles wat Hij mog elijk maakt en 
natuurlijk onze dank aan u als 
bidder en/of gever!  

HOE STEUNT U MANNA? 

ls u het werk in Roem enië 
door Stichting Ma nna wilt 
steunen, dan kan dat door 
een gezin financieel te 

sponsoren. Elke maand maakt u 
dan geld over aan Stichting 
Manna (meestal €23,00, mi-
nimaal €11,50). U ontvangt 
van Manna een foto van ‘uw’ 
gezin en het adres. Minstens één 
maal per jaar ontvangt u een 
v erslagje van Manna over het 
gezin dat u sponsort en een 
nieuwe foto. Als u zich liever 
niet vastlegt aan een  maande-
lijkse vaste gift, dan stellen wij 
natuurlijk ook eenmalige giften 
op prijs. Die kunnen we ge-
bruiken voor kleine extra 
ondersteuningen of voor de 
reizen. Specifiek kunt u ook aan-
geven waarvoor u wilt geven. 
Kijk daarvoor dan bij de 
aandachtspunten. 

AANDACHTSPUNTEN 

anneer u geen specifiek 
doel aangeeft zu llen we 
uw gift gebruiken daar 
waar hij het meest no-

dig is.  

n Kamer voor de familie Sa n-
du 

n 3 wasmachines 

n Oplossing huisvesting fami-
lie Closca 

n Medicijnpot: daaruit betalen 
we medicijnen die vaak niet  
vergoed kunnen worden in 
Roemenië 

n Gebed voor al de gezinnen 

We wensen u een goede zomer 
toe! 
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