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GRILLIGE ZOMER 

Water 
e schade is groot: zo’n an-
derhalf miljard euro aan 
huizen en infrastruc-
tuur. Honderden mensen 

verloren alles wat ze hadden. 
Zowel huis als bezittingen. De 
schadevergoeding die zij krijgen 
is zelfs voor Roemeense begrip-
pen klein: €3000. Daar bouw je 
geen nieuw huis van. Het zal 
voor velen dan ook nog heel 
lang duren voor ze hun leven 
weer een beetje op poten heb-
ben. In de omgeving  van  Ti-
misoara was er veel schade na 
de eerste overstromingen, bij de 
tweede en  derde keer werd 
vooral noor doost Roemenië 
zwaar getroffen. Gelukkig ble-
ven ‘onze’ gezinnen buiten 
schot. Hoewel, menig moestuin-
tje brengt veel minder op dan 
gewoonlijk. De schade merken 
zij dus pas komende winter. We 
helpen ze het hoofd boven water 
te hou den. Helpt u mee? 

PRIJSVERHOGINGEN 

eze calamiteiten zijn niet 
de enige problemen waar 
Roemenië mee te worste-
len heeft. Structureel zijn 

de problemen omtrent de nog 
steeds welig tierende corruptie, 
waar zelfs ministers niet vrij 
van zijn. En dan de armoede: 
meer dan een kwart van de be-
volking moet leven van nog 
geen euro per dag. Ongeveer 
30% leeft onder de armoede-
grens, een kleine 10% hiervan 
leeft in extreme armoede. En 
dan de prijsverhogingen: 
stroom werd nu al  ruim 5% 
duurder, aardgas 10% en de 
stadsv erwarming 20%. Zomaar 
wat cijfers, die ons vertellen dat 
in de komende winter veel pr o-
blemen zullen ontstaan. 

STEUNEN! 

verstromingen kunnen 
we niet tegenhouden, de 
prijsverhogingen ook 
niet. Wél kunnen we 

hulp bieden aan gezinnen die 
onder de armoedegrens leven. 
Gelukkig zijn we, dankzij u, ook 
in staat gezinnen soms extra fi-
nancieel te steunen, soms voor 
een wasmachine of een douche.  

 
Een wasmachine van een 

dergelijke kwaliteit vervangen we 
graag in een groot gezin  

ONDER DAK 

e familie Sandu heeft in 
het voorjaar €300 extra 
gekregen voor de  bouw 
van apa rte jongens- en 

meisjesslaapkamers. Voor ze 
aan het bouwen van die kamer 
konden beginnen, moest eerst 
de fundering versterkt worden. 
Dat hebben ze, met behulp van 
familie en vrienden, eigenhan-
dig gedaan. 

 
Het fundament werd eerst 

versterkt 

Inmiddels zijn ze zover dat de 
kamer is bijgebouwd en de keu-
ken is verplaatst. Een enorme 

prestatie. Nu moet het dak nog. 
En dat kan dus niet meer: het 
geld is op. Het dak kost € 1500. 
We besloten hen te gaan helpen 
en we proberen  dit grote gezin 
nog voor de winter ‘onder dak’ 
te hebben. Misschien bent u in 
staat één of meer dakpannen bij 
te dragen? 

 
De aanbouw op de voorgrond, nu 

het dak nog 

BRANDHOUT 

eel van onze gezinnen st o-
ken op hout, dat is goed-
koper dan gas. Hoe meer 
hou t je in één keer koopt, 

hoe goedkoper het is. Maar men 
beschikt nu eenmaal niet over 
een ‘buffertje’, dus wordt er tel-
kens maar een klein beetje ge-
kocht. Het goedkoopst, of minst 
duur, zou zijn, als stichting 
Manna met uw hulp bij zou 
kunnen dragen in dat ‘buffer-
tje’. Er zou dan wellicht in één 
keer voor meerdere gezinnen 
voldoende hout voor de winter 
kunnen worden gekocht. Het 
lijkt ons best een hartverwar-
mende gedachte.  

GEZONDHEIDSZORG 

n Roemenië is de 
gezondheidszorg vooral duur 
voor diegenen die er n oodge-
dwongen veel gebruik van 

moeten maken. Per jaar krijgt 
iedereen een budget voor medi-
cijnen. Wanneer je door dat 
budget heen bent, draai je 
daarna zelf voor de kosten van 
medicijnen op. En dat kan dan 
al gauw oplopen tot zo’n €20 per 
maand, soms zelfs meer! Wan-
neer gezinnen vastlopen, draagt 
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Manna bij vanuit de medicijn-
pot. Ook medische ingrepen die 
niet worden vergoed, zouden 
e v entueel uit deze pot  kunnen 
worden betaald.  

PARADONTOZA 

eneer Dita heeft ernst i-
ge, chronische proble-
men met zijn tandvlees. 
Dit maakt het bijna 

onmogelijk om te eten. Meneer 
Dita is vader van 6 schoolgaan-
de kinderen. Zijn vrouw tobt 
erg met haar gezondheid. Hij 
v erdient de kost als trambe-
stuurder. Bij ziekte van colle-
ga’s valt hij vaak in. Dan heeft 
hij wer kdagen van 5 uur 
’s morgens tot 4 uur ’s middags. 
Door de combinatie van pijn en 
weinig eten raakte hij lang-
zaam maar zeker uitgeput. In-
m iddels is hij aan zijn onder-
kaak behandeld. De kosten,  
€ 150, konden uit de medicijn-
pot worden betaald. Hij was 
stichting Manna, dus u, enorm 
dankbaar. 

IN DE GROEI 

n dan Elisei, een jongen 
van 12 jaar die kampt 
met een ernstige groe i-
stoornis. Een hormoonbe-

handeling wordt niet vergoed. 
Het is niet makkelijk om precies 
te uit te vinden wat een behan-
deling kost. Na enig  ‘speu r-
werk’ van Vasile Piscoi weten 
we nu dat het ongeveer € 900 
zal kosten. Manna gaat de Medi-
cijnpot hiervoor aanwenden, 
want welke jongen van twaalf 
wil er nou niet groot worden? 

 
Elisei, veel te klein voor zijn 

leeftijd  (12)  

LEZEN 

eel vaders en moeders in 
onze gezinnen hebben of 
krijgen moeite met lezen. 
Met een simpele leesbril 

zou dit probleem zo uit de we-

reld zijn. In Roemenië zijn ech-
ter nog geen simpele goedkope 
leesbrillen te koop. Onderzoek 
leerde ons dat er bij de opticiens 
alleen dure mer kbrillen worden 
verkocht. Een idee misschien 
om bij een volgende reis mee te 
geven: leesbrillen in verschil-
lende sterktes. Regelmatig voor 
soms nog geen € 3 te koop bij 
zaken als het Kruidvat of de 
Hema. Wellicht een eyeop ener… 

 
De glazen van deze leesbril waren 

helemaal grijs van de krassen…  

NAJAARSREIS 

egin oktober staat er weer 
een reis naar Roemenië 
gepland. Deze keer zullen 
Joop en Ria van den Dool 

gaan. Ze hopen weer zoveel mo-
geli jk  gezinnen te bezoeken en 
met de nodige informatie over 
uw gezin (als u sponsor bent) 
thuis te komen. Wilt u weten of, 
en zo ja wat, u mee kunt geven, 
neem dan even contact op met 
Joop en Ria. Hun telefoonnum -
mer is 0180-632463. Nog-
maals willen we hier benadruk-
ken dat het niét verplicht is iets 
mee te geven. Doe wat uw hart 
u ingeeft.  

UW STEUN 

ij zijn blij met elke 
vorm van steun: uw 
gebed, uw meedenken, 
uw meeg egeven pakket 

of uw financiële steun. Zonder 
uw steun zijn wij als stichting 
niet in staat om namens u te 
helpen. Toch gaat bovenal onze 
dank uit naar God. In afhanke-
lijkheid van Hem ku nnen en 
mogen we dit werk doen. Met 
recht: als de Here het huis niet 
bouwt, tevergeefs zwoegen de 
bouwlieden daaraan. Maar het 
is wel geweldig dat er veel men-
sen zijn die mee willen ‘zwoe-
gen’! Namens alle gezinnen: 
heel hartelijk dank! 

HOE STEUNT U MANNA? 

ls u het werk in Roemenië 
door Stichting Manna wilt 
steunen, dan kan dat. Als 
vrijwilliger?: Meld u aan! 

Of misschien door een gezin fi-
nancieel te sponsoren? Elke 
maand maakt u dan geld over 
aan Stichting Manna (meestal 
€23,00, minimaal €11,50). U 
ontvangt van Manna een foto 
v a n  ‘ u w ’  gezin en het adres. 
Minstens één maal per jaar 
ontvangt u een verslagje van 
Manna over het gezin dat u 
sponsort en een nieuwe foto. Als 
u zich liever niet vastlegt aan 
een maandelijkse vaste gift, dan 
stellen wij natuurlijk ook een-
malige giften op prijs. Die ku n-
nen we gebruiken voor kleine 
extra ondersteuningen of voor 
de reizen. Specifiek kunt u ook 
aangeven waarvoor u wilt ge-
ven. Kijk daarvoor dan bij de 
aandachtspu nten. Wanneer u 
geen specifiek doel aangeeft zul-
len we uw gift gebruiken daar 
waar hij het meest n odig is.  

AANDACHTSPUNTEN 

n Kamerbouw voor de familie 
Sandu  

n Brandhout voor de winter  

n Medicijnpot  

n Gebed voor de reis van Joop 
en Ria 
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