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VOL VERWACHTING…

Méér

D

e maand december is
voor velen een maand
v o l v erwachting. Kinderen zien vol verwachting
uit naar het Sinterklaasfeest.
Maar ook naar het Kerstfeest
wordt door velen vol verwach ting uitgezien. En dan, welke
verwachting hebben we van
het komende jaar? Verwacht
mag worden dat bijvoorbeeld
energie en de gezondheidszorg
duurder zu llen worden. Som migen verwachten dat het voor
hen zelfs té duur zal gaan wor den. Steeds meer mensen hebben te kampen met armoede,
zowel dichtbij als veraf.
OPDRACHT

D

e Bijbelse opdracht om
zorg te hebben voor de
armen is dan ook nog
steeds
actueel. Hulp,
dichtbij en veraf, is en blijft n odig. Voor stichting Manna bet ekent dat, dat we ook het komend
jaar, namens u, weer de steun
w illen blijven geven in Roem enië aan de gezi nnen die op onze
weg worden geplaatst. Wij bidden en verwachten ook het komend jaar Gods hulp en wijsheid te m ogen ontvangen om
dit werk te kunnen blijven
doen.
OKTOBERREIS

der te zijn. Een pakje (goede)
kauwgum,
tandenborstels,
snoep, schriften, pennen en
kleurpotloden worden met gejuich begroet. De Roemeense
schriften zijn slecht van kwaliteit en zien er vaak saai uit. En
dan toiletzeep die écht lekker
ruikt! Afijn, zo kunnen we nog
wel even doorgaan. Kortom, als
u in staat was een pakje voor
uw gezin mee te geven, dan
heeft u daarmee uw gezin weer
een groot plezier gedaan.

W

e schreven u in onze
vor ige
nieuwsbrief
over de familie Sandu.
De afgelopen zomer
hebben zij, samen met vrienden
en familie, ontzettend hard gewerkt aan de verbouwing van
hun veel te kleine huis. Nadat
ze eigenhandig de fundering
hadden versterkt, hebben ze de
keuken een stuk groter gemaakt. Daarna is erbovenop het
huis een extra kamer gebouwd.
Dankzij een gift van Manna kon
het hele project af worden gemaakt. Dat betekent dat dit gezin letterlijk en figuurlijk nog
voor de winter inderdaad onder
de pannen is! En dat is een geweldig prestatie van deze mensen. Een prestatie die zij mede
dankzij uw steun konden lev eren.

Het uitpakken van een doos uit
Holland, altijd weer een feest!

LEESBRILLEN

I

n onze vorige nieuwsbrief
v r oegen we u om leesbrillen.
We kregen er veel meer dan
we hadden verwacht. We
kr egen er ook nog een gift voor!
Ondanks het grote aantal brillen, hadden we geen enkele
moeite ze kwijt te raken. Niet
alleen vaders en moeders waren
e r v erguld mee, ook opa’s en
oma’s konden we er blij mee
m aken. Om te kijken welke
sterkte het meest geschikt
bleek, werd bijna zonder uitzondering de bijbel g epakt…

I

n oktober zijn Joop en Ria
van den Dool naar Roemenië
geweest. Ze hebben alle
‘Manna’ gezinnen bezocht.
Naast de persoonlijke pa kketten
die werden meegeg even voor de
gezinnen, waren er ook de extra
giften. Van leesbrillen tot geldelijke steun. Het is altijd weer
feest voor de gezi nnen als er een
pakketje uit Nederland komt.
Een
kinderportemonneetje
blijkt nog steeds een groot won-

ONDER DAK

Staat ‘ie ?

Het hoge gedeelte is bijgebouwd.
Een hele prestatie!

ZONDER ZORGTOESLAG

M

en verwacht dat veel
m ensen in Nederland
v olgend jaar meer gaan
betalen voor ‘de zorg’.
Velen zu llen dan ook de zorgtoeslag keihard nodig hebben om
de verzekering te kunnen betalen. In Roemenië zijn de kosten
voor de gezondheidszorg al heel
lang veel te hoog voor een groot
deel van de bevolking. En van
zor gtoeslag is daar geen spr ake.
Ook niet voor de allerarmsten.
Het bu dget dat men krijgt voor
medicijnen, schiet al gauw er nstig tekort wanneer er sprake is
van chronische ziekte of handicap.
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KERSTPAKKETTEN

n één van onze gezinnen is
de vader ernstig verward.
Medicijnen bieden uitkomst,
maar zijn te duur om ze te
kunnen blijven gebruiken. In
een ander gezin heeft de moeder, (een weduwe met zeven
kinderen) hartklachten. Ook zij
krijgt hiervoor medicijnen,
waar ze zo zuinig mogelijk mee
is. Dat is de enige manier om in
ieder geval het hele jaar door te
ku nnen gebruiken. Maar medicijnen die dagelijks geslikt moeten worden, hebben niet zo veel
effect als je ze maar eens in de
drie dagen gebruikt. In sommige gezi nnen lopen de kosten
voor medicijnen op tot wel zo’n
twintig euro per maand. En dat
is voor veel gezinnen zo’n 20%
v a n h u n inkomen. We zijn dan
ook blij dat we regelmatig giften
krijgen voor de medicijnpot.
Het werkt heel g enezend!

ecember, bijna wereldwijd de maand van de
kerstpa kketten!
Graag
zou stichting Manna ook onze
gezinnen weer voorzien van een
kerstpakket. Een pa kket kost
zo’n 15 euro. De inhoud zal weer
bestaan uit onder andere, meel,
slaolie, rijst, waspoeder, maar
ook snoep zal niet ontbreken.
Vasile en Sofia Piscoi willen ook
dit jaar de pakketten weer inkopen, samenstellen en rondbrengen. Het is aan ons hoeveel
werk zij daar aan zullen hebben. En in dit geval is het wat
ons én hun betreft: hoe meer
werk, hoe beter!

I

D

HOUT

D

ankzij de vele hartver warm ende giften kon er
voor een aantal gezinnen
heel wat hout worden g ekocht. Het heeft Vasile Piscoi
heel wat tijd en energie gekost
om dit karwei te klaren. Hout
kopen doe je namelijk niet zo
maar even. Hout moet goed gekeurd worden op kwaliteit en er
moeten goede afspraken gemaakt worden over waar het
hout moet worden geleverd.
Telkens één vrachtauto met
hout voor twee gezinnen, die
dan het liefst ook nog een beetje
bij elkaar in de buurt wonen.
Maar het is allemaal goed gegaan. Het gaf grote blijdschap
en dankbaarheid bij de gezi nnen. Nu het wat kouder wordt,
hoeven onze gezinnen gelukkig
geen kou te lijden!

het geleverde hout bij één van de
gezinnen

De inhoud van de Kerstpakketten
vorig jaar december.

VASILE & SOFIA

H

et zat hun niet mee de
laatste maanden. Onze
contactpersoon,
Vasile
Piscoi, ging door zijn rug en had
fysiotherapie nodig om enigszins te herstellen. Verder zaagde
hij ook nog een stukje van zijn
duim af. Dat zijn geen leuke
dingen. Desondanks gingen ze
door en leed hun vrijwilliger swerk voor stichting Manna er
niet onder. We zijn God dankbaar voor hun trouw en bidden
dat God hen zal helpen bij a lles.

vesteerd in de gezinnen die we
op ons pad hebben gekregen.
Onze dank gaat daarvoor uit
naar de betrokken ‘achterban’
van stichting Ma nna. We zijn
God dankbaar dat we dit werk
D V v olgend jaar mogen voor tzetten. Helpt u weer mee?
HOE STEUNT U MANNA?

A

ls u het werk in Roemenië
door Stichting Manna wilt
steunen, dan kan dat. Als
vrijwilliger? Meld u aan!
Of misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke
maand maakt u dan geld over
aan Stichting Manna (meestal
€ 2 3 , 0 0 , minimaal €11,50). U
ontvangt van Manna een foto
van ‘uw’ 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 eenmalige giften op prijs. Die ku nnen we gebruiken voor kleine
extra ondersteu ningen of voor
de reizen. Specifiek kunt u ook
aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de
aandachtspunten. Wanneer u
geen specifiek doel aangeeft zu llen we uw gift gebruiken daar
waar hij het meest n odig is.
AANDACHTSPUNTEN
n Medicijnpot
n Kerstpakketten

plm. 330 euro)

(nodig

n Bijlessen

We wensen u goede Kerstdagen
en een gezegend 2006 toe!

CONSUMENTENBOND

D

e
Consumentenbond
schreef laatst over ‘hoe en
waaraan te geven’. Ze
gaven onder andere deze tips:
”geef aan een instelling waarbij
u zich betrokken voelt en vraag
u af hoeveel van uw gift besteed
wordt aan het beoogde doel”. Als
we daarop zouden mogen reageren... Als u zich betrokken voelt
bij het werk dat stichting Ma nna doet, dan kunt u zeer effectief daaraan bijdragen. Onze
‘overhead’ is namelijk zéér
klein: twee reizen naar Roem enië en een heel klein beetje
Stichtingskosten). Dat bet ekent
dat de giften die binnenkomen
praktisch 100% worden geïn-
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