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GEZINNEN GEHOLPEN!

nieuwe reis

M

ijnwerkers in Roemenië voeren harde acties voor meer loon.
Dat is best te begrijpen. De LEU, de Roemeense
munt, wordt elke dag minder
waard, de prijzen stijgen dagelijks. Zou het na de stakingen in de mijnen in Roemenië
dezelfde kant uitgaan als na
de stakingen in Rusland in de
Russische mijnen?
NA DE VORIGE NIEUWSBRIEF

S

inds de nieuwsbrief van
november is er veel
gebeurd. We schreven
o.a. toen over de ezel
voor Trastaru, de watermeter
voor Chifan en de schuld van
Moza. Als reactie daarop
kwamen er fijne giften binnen. Nog voor de kerst konden we met de niet aflatende
hulp van onze Roemeense
vrienden Vasili en Sofi de noden helpen oplossen! De gezinnen waren erg dankbaar
en bemoedigd door de sponsors in Nederland. Ook
dankten zij God voor de verhoring van hun gebeden. Is
het niet geweldig dat God ons
als mensen aan elkaar heeft
gegeven om elkaar tot zegen
te kunnen zijn? Alle gevers
van deze extra giften: hartelijk bedankt!
EEN WONDER

T

ot onze grote verrassing
en dankbaarheid werden er twee grote giften

toegezegd voor de familie
Oltean. U weet wel, het gezin
met dertien kinderen dat in
een klein bergdorpje woont
in een heel klein tweekamerhuisje (krotje). Binnenkort
moeten zij dit huisje uit. Financiële mogelijkheden voor
ander huis zijn er niet. Door
deze toezeggingen is er ineens wel uitzicht op een ander, beter huis bij of in de
stad. Voor de kinderen geeft
dit betere kans op scholing en
later een baan. Bovendien
bespaart het veel reiskosten.
De familie Oltean zoekt nu
naar de best haalbare oplossing. De familie Piscoi, ons
contact in Roemenië, houdt
een vinger aan de pols.

DANA, WEET U HET NOG?

V

orig jaar schreven we
over Dana, het vondelingetje in het kinderziekenhuis van Timisoara. Tijdens onze zoektocht naar hulp voor Dana
werd al snel duidelijk dat
Manna weinig kon betekenen
voor haar. Wel raakten Bert
en Els Stortenbeker bewogen
voor de problematiek van
dergelijke kinderen. Ze besloten na veel nadenken een
adoptievergunning aan te
vragen. Misschien zouden zij
één kind een kans kunnen
geven door het in hun gezin
op te laten groeien. Immers,
de kinderen uit de kindertehuizen in Roemenië komen
heel veel in criminaliteit of
prostitutie terecht. Het is niet
anders…
HEEL SNEL…

Een kijkje in het overvolle kamertje
van de familie Oltean

KERSTPAKKETTEN: NU PASEN?

V

lak voor de kerstdagen
hebben alle gesponsorde gezinnen een
kerstpakket gekregen
van Manna. Een gift maakte
dit mogelijk. In de pakketten
zaten vooral levensmiddelen,
zoals olie, bloem, macaroni
en zeep. Omdat het kerst was
zaten er ook een paar luxe
dingen in zoals chocola en
koek. We hopen de gezinnen
ook met Pasen een pakket aan
te bieden. Helpt u mee dit financieel mogelijk te maken?

D

e
adoptieaanvraag
werd, vanwege de
leeftijd van Bert en Els,
met voorrang behandeld door Justitie. Een uitgebreide screening volgde, 6
verplichte voorlichtingssessies werden gevolgd. Op 5
december viel de vergunning
in de brievenbus! Ze waren er
klaar voor. Tijdens de oktoberreis van Manna hadden
Bert en Els in Roemenië al
links en rechts informatie ingewonnen.
EEN KINK IN DE KABEL

D

e adoptiebemiddeling
kan volledig worden
gedaan door professionals die onder controle staan van de betrokken
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overheden. Dat is echter
duur. Als je bekend bent in
‘jouw’ adoptieland, kun je
veel goedkoper veel zaken
zelf regelen. Dat kon dus in
het geval van Bert en Els. In
het afgelopen jaar heeft Roemenië echter de Europese
adoptieregeling
geratificeerd. Hierdoor is het verplicht geworden adoptie volledig door professionals te
laten regelen. De kosten zouden daardoor veel hoger uitpakken dan eerder geraamd.
Met zo’n ƒ20.000,00 moet rekening worden gehouden.
Het plan lijkt daardoor helaas
niet door te kunnen gaan.
EIND MAART…

T

oen dit duidelijk werd
ervoeren Bert en Els dit
als een enorme teleurstelling. Toch laat het
hen niet los: tot op heden is
alles zo voorspoedig gelopen.
Wij vragen daarom uw gebed
voor deze zaak. De beslissing
of zij doorgaan met de adoptieprocedure, moet uiterlijk
31 maart genomen worden.
BLOEDVERWARMER

V

oor de bloedverwarmer
voor het kinderziekenhuis kwam wat geld
binnen. We sparen dus
nog even door en hopen dat
de ƒ4000,00 bij elkaar komt!
NIEUWE REIS: BEGIN MAART

E

n dan de eerstvolgende
reis naar Roemenië. Die
staat gepland begin
maart. We hopen dan
alle gesponsorde gezinnen
weer te bezoeken. Ook hopen
we 3 nieuw te sponsoren gezinnen te bezoeken. We hopen goede kinderkleding,
dekens, handdoeken en lakens mee te kunnen nemen.
Voor de kinderen is zacht en
zoet snoepgoed een geweldige traktatie (geen drop, dat
kennen ze daar niet). Vanuit
het ziekenhuis is om rolstoelen gevraagd.

gift, dan stellen wij natuurlijk
ook eenmalige giften op prijs.
Die kunnen we gebruiken
voor kleine extra ondersteuningen. Specifiek kunt u ook
aangeven waarvoor u wilt geven. Kijk daarvoor dan bij de
aandachtspunten.
Vader Chifan schrijft de namen van
zijn kinderen op voor de
Nederlandse sponsor

Mocht u spullen mee willen
geven
voor
uw
‘eigen’
sponsorgezin, dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt deze
spullen dan het beste verpakken in een goed gesloten zak
of doos(je) voorzien van naam
en adres van uw gezin.
VACATURE

I

n
het
Manna-bestuur
werkzaam zijn is een
dankbare taak. Omdat het
werk
toch
langzaam
groeit, zou het fijn zijn als de
Stichting wat meer financiële
armslag kreeg. Om dit te
kunnen realiseren hebben we
besloten een nieuw bestuurlid
te zoeken, iemand die zich
hier specifiek mee bezig gaat
houden. Hebt u interesse of
wilt u meer weten hierover,
neem dan contact op met onze secretaris, Jan van Son.
Telefoon: 010-4216396.
HOE STEUNT U MANNA?

D

eze maand vragen we
primair uw steun voor
de komende reis. De
reis kost zo’n ƒ1000,00.

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

Onze reiskosten voor
maart (plm ƒ1000,00)
De Paas-gezinspakketten
(plm ƒ750,00)
Dekens
Goede kinderkleding
Rolstoel(en)!
De bloedverwarmer in
het
kinderziekenhuis
(ƒ4000,00)
Gebed voor de juiste beslissingen voor het huis
van de familie Oltean
Gebed voor de familie
Stortenbeker over de lopende adoptieprocedure
Gebed voor de komende
reis
U dankend voor uw hulp en
gebed wensen wij u Gods zegen toe.

Wanneer u het werk in Roemenië door Stichting Manna
anders 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
nieuwe foto.

Uitgave: Stichting Roemenië Manna
Ebbekruid 11
3068 RH Rotterdam
Postbank: 29 26 23
ABN AMRO bank: 50 38 26 170
Stichtingsregister:
KvK Rotterdam 1331312

Als u zich liever niet vastlegt
aan een maandelijkse vaste

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker

Colofon

