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zomer 1998

D

e zomer, die in Nederland zo laat begon,
ligt al weer bijna achter ons. De zomer die voor
Nederland zo slecht was in
juli, leidde in Roemenië tot
problemen. Aanvankelijk was
er wateroverlast in juni, gevolgd door extreme hitte en
een
sprinkhanenplaag
in
juli/augustus.
HET NAJAAR KOMT…

H

et najaar komt met rasse schreden op ons af
en dat betekent voor
Manna dat we ons weer gaan
voorbereiden
op
onze
‘najaarsreis’ naar Roemenië.
Hoe was de reis in het voorjaar?
DE REIS IN APRIL 1998

J

oop van den Dool ging
dit keer samen met zijn
schoonzoon Peter en
dochter Ilse. Het was een
voorspoedige reis. Deze keer
niet met een kleine vrachtauto, maar met een wat groter
uitgevallen personenauto. Er
hoefde niet zo verschrikkelijk
veel meegenomen te worden.
Altijd namen we voedselpakketten mee om bij de armste
gezinnen wat nood te lenigen.
Dat nam veel ruimte en ge-

wicht in. Dat doen we tegenwoordig anders: sinds enige
tijd is in Roemenië eigenlijk
alles te koop wat in de Nederlandse voedselpakketten
zat. We vonden in Roemenië
een Christen die een supermarkt heeft. We kopen nu bij
hem de spullen. Dan dienen
we meteen meer doelen: we
steunen een middenstander,
we geven (westers) geld uit
in Roemenië en we hebben
veel minder problemen aan
de grens!

I

ndien mogelijk brengen
we de samengestelde
pakketten zelf weg. Vasili
en Sophie Piscoi, het echtpaar
waar Manna altijd zo gastvrij
onthaald wordt, verzorgt de
verdeling als Manna dat niet
zelf kan doen.

De familie Piscoi, ons vaste
contactadres in Roemenië

J

oop, Peter en Ilse hadden deze keer wel het
nodige aan kleding bij
zich, en dan vooral kleding
die specifiek voor de gesponsorde gezinnen was uitgezocht. Veel kinderkleding,
maar ook tweepersoonslakens.

A

lle gesponsorde gezinnen zijn weer bezocht.
In februari bleek dat
twee gezinnen niet langer
met geld gesponsord hoefde
te worden omdat er door het
krijgen van werk in het onderhoud kan worden voor-

zien. Inmiddels zijn er twee
nieuwe gezinnen gevonden.
Eén van die gezinnen werd in
februari al bezocht. Toen
woonde het gezin, bestaande
uit vader, moeder en vijf kinderen, nog in één kamer. Een
collega die in een driekamerflat alleen woonde bood
aan om te ruilen! De ruiling is
doorgegaan, een enorme
vooruitgang. Maar het brengt
ook zwaardere financiële
lasten met zich mee. De kinderen leiden alle vijf nog
steeds aan chronische urineweg-infecties. Het klinkt niet
fris, maar je ruikt de gevolgen van dit probleem in het
hele huis... Het tweede nieuwe gezin verkeert ook in armelijke omstandigheden, elf
kinderen, geen inkomsten.
Ondanks dat is het er schoon
en netjes.

Een sponsorgezin: weduwe Oros met
kinderen

O

p zondag is er natuurlijk kerk. Ditmaal werd
een soort Evangelische
gemeente in Timisoara bezocht. Het bezoeken van een
samenkomst is ook een ontmoeting met veel oude bekenden. En natuurlijk moeten
de Hollanders eraan geloven:
er moet gezongen en gesproken wo rden.

E

en goede reis was het.
Een reis om stil van te
worden door alles wat
je daar weer ziet en meemaakt. Maar ook een reis om
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dankbaar voor te zijn. Dankbaar omdat je dit kan en mag
doen. Praktische hulp bieden
en vooral hoop brengen:
Roemenen putten hoop uit het
feit dat een stel Hollanders
hen niet vergeet ondanks hun
soms uitzichtloze omstandigheden. Maar niet in het laatst
een reis om dankbaar voor te
zijn omdat God ook deze keer
weer bewaard en geleid
heeft. Dankbaar zijn we voor
het feit dat u ook deze keer
weer door giften en gebed
deze reis mogelijk maakte.
CHOICE & MANNA

O

p een fijne Praiseavond met Choice in
Krimpen op 9 mei jl.
mocht Manna iets vertellen
over haar werk. Blij zijn we
met de drie nieuwe gezinnen
die zich bereid hebben verklaard een gezin in Roemenië
te gaan sponsoren. Inmiddels
hebben we drie gezinnen op
het oog in Roemenië. Ook zijn
we blij met de collecteopbrengst van die avond.
Choice, bedankt!
N.A.V. VORIGE NIEUWSBRIEF

D

ana, het vondelingetje
waarover we in de vorige Manna nieuwsbrief schreven, zal, zoals het
er nu naar uitziet, bijna zeker
door een Duits gezin worden
geadopteerd. Daarmee komt
voor haar een nieuw begin in
zicht. Wilt u bidden dat Dana
op de juiste plaats terechtkomt? De gevraagde leverpunctienaalden en de artshandschoenen zijn inmiddels
in Timisoara. We hebben ze
gekregen en konden ze in
april al met iemand meegeven die naar Timisoara moest!
De wasautomaat is nog steeds
nodig. Helaas hebben we de
in onze vorige nieuwsbrief
gevraagde bloedverwarmer

voor het ziekenhuis nog niet
te pa kken.
NAJAARSREIS

E

n dan zijn we weer terug bij het komende
najaar. Een nieuwe reis
gaat gepland worden. We
denken dat het oktober
wordt. Ook dan zullen we
weer wat spullen meenemen
voor onze sponsorgezinnen.
Als u sponsort: dit is weer uw
kans! We zoeken voor een
sponsorgezin een eenvoudige printer (bij een PC). Wel
eentje die gewoon in orde is.
De PC hebben we al! De
computer is nodig voor studie. Ook hebben we voor de
komende reis weer geld nodig. Geld voor de voedselpakketten die we hopen uit te
kunnen delen en last but not
least: ook de reis kost geld!
HOE STEUNT U MANNA?

W

anneer u het werk in
Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan dat door een
gezin financieel te sponsoren.
Elke maand maakt u dan geld
over aan Stichting Manna
(meestal ƒ25,00). 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 verse foto.

A

ls u zich liever niet
vastlegt aan een maandelijkse vaste gift, dan
stellen wij natuurlijk ook
eenmalige giften op prijs.
Specifiek kunt u aangeven
waarvoor u wilt g even:
• voedselpakketten
• reiskosten
• (verband)middelen voor
het ki nderziekenhuis
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W

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

Z

oals
langzamerhand
gebruikelijk ten slotte
onze aandachtspunten
nog even op een rij:
• Het ziekenhuis heeft nog
steeds de bloedverwarmer nodig!
• De wasautomaat voor het
gezin met de kinderen die
problemen hebben met de
urinewegen
• Een werkende, eenvoudige printer voor een PC
voor een sponso rgezin
• Financiën voor de reis en
de voedselpakketten
• Gebed voor Dana dat zij
z.s.m. bij het juiste adoptiegezin komt
• Gebed voor de voorbereidingen voor onze nieuwe reis
U dankend voor uw hulp en
gebed wensen wij u Gods zegen toe.
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