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ARM HIER, ARM DAAR

Vergelijken

A

rmoede is een wereldwijd
probleem. Het merendeel
van de wereldbevolking
leeft in armoede. Echter, een
concrete omschrijving van wat
armoede precies is, is niet te
geven. Hier in Nederland leidt
een inkomen onder de €1000
per maand al snel tot een armoedig bestaan. Gezonde voeding, vervanging van apparatuur zoals een wasmachine is
moeilijk dan. Over vakantie
maar niet te spreken. Ditzelfde
inkomen is iets waar mensen
in arme ontwikkelingslanden
van dromen. Hoe rijk kun je
wezen, zullen ze daar zeggen.
Hoe dan ook, armoede is een
probleem dat zich per land op
een andere manier uit. Vergelijken van armoede hier of armoede daar kan eenvoudigweg
niet. Waar het ons om gaat bij
Stichting Roemenië Manna is
niet 'wie is het armst'. Ons uitgangspunt, onze drijfveer is:
wat vraagt God ons op welke
plek te doen. Tot op heden
vroeg God ons de armen in
Roemenië die ons pad kruisten
te helpen. Dat konden en kunnen we samen met u.

snel terug. Soms zelfs aangetekend.
GEEN VERRASSINGEN

D

e uitkomsten waren niet
echt verrassend. Een
goede zaak overigens.
Het is een bewijs dat we onze
gezinnen aardig in kaart hebben. Uiteindelijk bleek dat er 5
gezinnen nu in staat zijn het
zonder onze financiële steun te
redden. Het is in die gezinnen
nog lang geen vetpot. Maar het
ergste leed is geleden. Dat kan
gebeurd zijn door het uitvliegen van kinderen. Maar ook
door het (soms samen met
Manna) omlaag brengen van
vaste lasten en door achterstallig onderhoud te verhelpen.
We zijn dankbaar dat we deze
gezinnen door een moeilijke
tijd heen hebben kunnen helpen. De gezinnen (en hun vaste
sponsors) zijn inmiddels op de
hoogte gebracht.

A

DOPERWTEN

D

e prijzen van de eerste
levensbehoeften
zijn
hoog in Roemenië. Zeker gezien het feit dat de inkomens daar in veel gevallen
laag zijn. We geven vaak het
voorbeeld van een blikje doperwten. Hier bij de Albert Heijn of C1000 is dat van het
zelfde merk als je in Roemenië
kunt kopen zo'n 30% goedkoper. Ook de gezondheidszorg is
duur. Veel wordt niet vergoed
door de verzekering. En in de
reguliere zorg, waar de armen
op aangewezen zijn, moet nog
veel via dure steekpenningen
worden geregeld.
REIS

I

FORMULIER

rmoede is dus lastig te
meten. Toch willen we
als stichting een zo helder mogelijk beeld hebben en
houden van de situatie waarin
onze gezinnen verkeren. We
hebben dit voorjaar daarom
opnieuw de gezinnen gevraagd
een vragenformulier in te vullen. Op dit formulier stonden
vragen over het inkomen, vaste
lasten, het aantal nog schoolgaande kinderen en of er volwassen kinderen zijn die mede
kunnen ondersteunen. We
kregen de formulieren vaak al

worden gedaan om ze echt te
kunnen helpen. Maar dat kan
alleen als er extra sponsors
voor deze gezinnen komen. Die
kwamen er door alle verschuivingen. Maar we zijn nog niet
helemaal compleet. Er is nog
een gat van €100 per maand in
de sponsoring!

De ouders van het één van de
gezinnen waar we konden stoppen
met de hulp. We kregen een
uitgebreide bedankkaart voor alle
hulp die geboden werd!

HERSCHIKKEN

H

et was ontzettend bemoedigend dat er bijna
geen van de sponsors
afhaakte. En dat komt heel
goed uit. Want voor een paar
gezinnen hadden we al een
poosje het verlangen het
maandelijkse sponsorbedrag te
verhogen. In die gezinnen
moet een tijdje wat extra’s

n mei jl zijn Joop en Ria v d
Dool naar Roemenië geweest. Zij hebben samen
met Vasile Piscoi alle gezinnen
bezocht. Deze reis vond plaats
nadat wij als bestuur aan de
hand van de teruggestuurde
formulieren een inschatting
hadden gemaakt over de situatie van de gezinnen. Zodoende
waren Joop en Ria in staat om
in overleg met Vasile een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het wel of niet
voortzetten van de sponsoring.
NU AL HOUT KOPEN

D

e reis gaf ook meteen de
aanzet om winterbrandstof alvast aan te schaffen voor een aantal gezinnen.
In mei/juni is het hout veel
goedkoper dan vlak voor de
winter, in oktober of zo. Voor
een aantal gezinnen is winter-
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brandstof voor de verwarming
een enorme aanslag op het gezinsbudget (zo er sprake is van
een budget). We helpen dus
weer. Helpt u weer mee?
VERHUISD

E

en kort overzicht van een
paar gezinnen: De familie
Gherogianu woonde met
zeven mensen op een onmogelijk klein tweekamerflatje. Gedurende anderhalf jaar heeft
Manna dit gezin extra ondersteund door de huur van een
tweede flatje te betalen. Dat
gaf letterlijk lucht en ruimte.
Inmiddels woont dit gezin in
een huis dat een kennis van
hen beschikbaar heeft gesteld.
Zodoende kon de huur van het
extra flatje worden stopgezet.
Ook kon de sponsoring worden
gestopt.

GEBIT

D

e familie Closianca is
een gezin met tien kinderen. Door vitaminegebrek zijn er flinke problemen
met het gebit (bekende kwaal
bij “onze” gezinnen). Eén van
de kinderen bij wie de problemen in eerste instantie het
grootst leken, krijgt nu diverse
tandartsbehandelingen die de
ergste schade moeten herstellen. Voor deze behandelingen
kregen we spontaan een extra
gift. Samuel zal met heel wat
minder pijn door het leven
kunnen gaan straks. Maar
waarschijnlijk zullen ook een
aantal broertjes en zusjes van
hem gebaat zijn bij een bezoekje aan de tandarts. Manna zal
kijken wat er financieel mogelijk is in deze en u op de hoogte
houden.
LOODSEN

N

De slaapkamer voor drie tieners in de
overvolle flat

EDY

E

dy, de jongen die door
zijn ziekte beide benen
heeft moeten missen,
heeft via een Amerikaanse organisatie een elektrische rolstoel gekregen. Edy is ontzettend gelukkig met deze rolstoel. Hij “scheurt” er de halve
stad mee door. Eindelijk een
stukje vrijheid voor deze jongen, die al jaren min of meer
thuis zat opgesloten.

atuurlijk is er altijd veel
meer te vertellen over de
gezinnen. Over (dreigende) werkloosheid, ziekte,
stress. Maar ook over de vooruitgang, de hoop, de dankbaarheid. We zijn blij dat 5 gezinnen het zelf weer kunnen
redden. In moeilijke jaren was
u er om te helpen en te voorkomen dat zo’n gezin afgleed,
kinderen hun opleiding konden afmaken, ze hun woning
konden blijven betalen. We
mochten hen er doorheen
loodsen. Geweldig om te zien
dat God mensen heeft gebruikt
en nog steeds gebruikt om anderen te bemoedigen en te
steunen. Dat is een rijkdom die
alle armoede verre te bovengaat.
NOG WERK TE DOEN

E

en aantal gezinnen die
we helpen heeft voorlopig nog hard ondersteuning nodig. We gaan dus door
met helpen van de gezinnen
die we op ons pad hebben gekregen. Wel zullen we hun omstandigheden regelmatig blijven evalueren.

gebed. Gebed voor uw eigen
gezin, voor stichting Manna,
voor wijsheid en liefde voor de
mensen.
Dank
u
wel,
“mulţumesc” zoals de Roemenen zeggen.
HOE STEUNT U MANNA?

A

ls u het werk in Roemenië door Stichting Manna
wilt steunen, dan kan
dat. Als vrijwilliger? Meldt
u aan! Of misschien door een
gezin financieel te sponsoren?
Elke maand maakt u dan geld
over aan Stichting Manna
(meestal €25,00, minimaal
€12,50). 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 kunnen we gebruiken voor extra ondersteuningen 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 zullen
we uw gift gebruiken daar waar
hij het meest nodig is.
AANDACHTSPUNTEN

In ons kachelhout budget is
een aardig gat geslagen.
Helpt u mee dit gat weer te
dichten?
 Met Kerst en Pasen geven we
onze gezinnen een kerstpakket en met Kerst ook een halve sponsoring extra. Helpt u
weer mee?
 We zoeken nog vaste sponsors. Manna betaalt nu €100
per maand waarvoor nog
geen vaste sponsors zijn. U
bent hartelijk uitgenodigd...!
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MULŢUMESC

Gespot vanuit een rijdende auto: Edy
werd gesignaleerd in de stad

Z

oals altijd is het ons weer
een genoegen u namens
de gezinnen te danken
voor uw steun. Steun in de
vorm van giften, maar ook het

Postbank: 29 26 63
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131 - ANBI

