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Quarantine

W

e wilden op bezoek in
het ziekenhuis in Timisoara. Helaas: we
mochten er niet in.
Overal hingen er brie fjes met
een stempel en een handtekening waarop te lezen stond
‘quarantine’. We waren voor
niets gekomen. Maar gelukkig:
er stond iemand bij de deur in
een stofjas. Hij kon ons uitleggen wat er mis was. Wonderlijk! De bacterie was voor een
bedrag van 200.000 Lei uit te
schakelen. De ziekte van de
corruptie is in Roemenië
zichtbaar aanwezig. De EG
heeft daar grote moeite mee,
zo werd onlangs gerapporteerd. Want in de EG is deze
ziekte bijna overwonnen. Of
hebben we het mis?

tussen de sponsoringen door
hebben “onze” gezinnen soms
bezoek nodig. Er dreigde voor
het Manna werk een probleem
te ontstaan. We maakten een
begroting: ongeveer € 11.000
was er nodig voor een andere
auto.
10 DECEMBER: 50%

M

etterdaad stelde als
voorwaarde dat 10
december 50% van
het begrote bedrag bij
de inschrijver aanwezig moest
zijn. Er was bij Manna nog
€ 2 0 0 0 nodig om te kunnen
inschrijven. Dankzij u haalden
we dit ruimschoots. Geweldig
was het dat we vlak voor onze
reis naar Ro emenië de toezegging kregen dat Metterdaad ons inderdaad ging helpen! Iets om stil van te wo rden en om heel dankbaar
voor te zijn. Maar ook iets om
zo snel mogelijk in actie te
komen.

FEBRUARI 2004

STEVIG ONDERSTEL

e laatste week van fe bruari is Stichting Manna weer naar Roemenië
geweest.
Deze
keer
maakten Bert en Els Stortenbeker de reis. Het was een reis
met een bijzondere missie.

et een (renteloze) le ning als overbrugging
tot het geld van Me tterdaad er zou zijn,
waren we deze reis al in staat
een auto te kopen. En dat
kwam heel goed uit: de auto in
Roemenië stond met een kapotte stuurinrichting! Ho ewel
we eerst dac hten aan een
kleine nieuwe auto, werd het
uiteindelijk toch een wat steviger occasion. De toestand
van de Ro emeense wegen is
nog vaak slecht. Een auto met
een stevig onderstel is eigenlijk een must.

D

ROEMENIË MAAND

I

n de nieuwsbrief van november 2003 meldden we
dat EO Metterdaad de
maand januari had uitgeroepen tot Roemenië -maand.
Organisaties die “iets” doen
in Roemenië mochten bij Me tterdaad een verzoek indienen
voor subsidie voor een speciaal project. Ook Manna deed
een verzoek.
AUTO PROBLEEM

D

e auto waarvan Vasile
en Sofia Piscoi gebruikmaken voor het
Manna werk, stond op
instorten. Maandelijks brengen ze de sponsorgelden
rond. En dat niet alleen. Ze
doen veel meer. Want ook

M

WERK KAN DOORGAAN

B

ij een betrouwbare(!)
importeur in Roemenië
kon een VW Golf diesel
met 40.000 km op de
teller voor € 11.350 worden
gekocht. Alle onderhouds- en
exportdocumenten uit Duitsland zaten er bij! Inclusief
een jaar verzekering kwam
het totaalbedrag op € 12.000.
Het werk van Stichting Manna
kan doorgaan!

Dat zit goed! Vasile Piscoi in de
‘nieuwe’ auto

6X6 METER

E

n er is heel wat werk! Zo
konden we de afgelopen
maand twee nieuwe gezinnen gaan sponsoren.
Ook deze gezinnen verkeren
in slechte omstandigheden.
Trieste situaties waaraan je
nooit gewend raakt. Zo woont
één van deze nieuwe gezinnen
(v ader, moeder en 3 kinderen) in een heel klein flatje. De
totale oppervlakte is zo’n 6 bij
6 meter. Twee kamertjes en
een halletje. Hier moet gekookt, gegeten, gewassen en
geslapen wo rden. De kozijnen
van de kleine ramen in dit
flatje zijn zó slecht dat de ramen er bijna uit vallen. Verder is het stapelbed voor de
oudste 2 kinderen te kort geworden. Er moet een nieuw 3 delig stapelbed wo rden aangeschaft met matrassen. En u
weet wat matrassen ko sten!
LESJES LEREN

V

erder gaan ook de bijlessen weer beginnen We
v inden het belangrijk
dat de kinderen uit onze
gezinnen op zijn minst hun
basisopleiding afmaken. Van
thuis hebben deze kinderen
meestal niet veel hulp te verwachten bij het leren. Gelukkig kan Vasile Piscoi bijlessen
regelen maar deze moeten wel
betaald wo rden. Manna doet
dat, als er genoeg geld in de
pot zit. We hebben berekend
dat we tot de zomervakantie
totaal € 100 per maand nodig
hebben voor de lessen. Naar
Nederlandse no rmen is dit
bedrag heel laag. Wie helpt er
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mee om deze kinderen hun
lesjes te laten leren?
GEZELLIG

W

e hebben deze reis
(jammer genoeg) lang
niet alle gezinnen
kunnen
bezoeken.
Wél bezochten we deze keer
de familie Olteanu, een gezin
met 15 kinderen dat zo’n 60
kilometer
van
Timisoara
woont. Het is een gezin dat,
dankzij de sponsors, een paar
jaar geleden van het vuile,
tochtige en vochtige ho uten
krotje kon verhuizen naar een
goed en solide huis. Sindsdien
is de situatie daar alleen maar
verbeterd. De kinderen zien
er, net als de moeder, stukken
beter uit. Er hangt een goede
sfeer. Het is alleen wel erg vol
als je er binnen komt. Je ziet
letterlijk overal kinderen….

Het is héél vol

ZIEKTE

I

n twee van onze gezinnen
is sprake van ernstige zie kte. Edy Gabor lijdt aan
hemofilie. Hij tobt vaak
met allerlei complicaties. En
meneer Gr osariu, hij is nierpatiënt en afhankelijk van
nierdialyse. We hebben hem
bezocht in het ziekenhuis
waar hij al enige tijd verblijft.
Van zo’n bezoek word je niet
v rolijk. De zorg die hij krijgt is
afhankelijk van het (e x tra)
geld dat de artsen moet wo rden toegeschoven. Eén van de
verpleegsters op zijn afd eling
(een bekende van Vasile Piscoi) hebben we bereid gev onden wat meer zorg aan de man
te besteden en te zorgen dat
hij in ieder geval betere medicijnen zal krijgen.
VEEL WERK

V

oor Edy Gabor (14 jaar,
geen benen) is een e x tra
gift
binnengekomen.
Samen met zijn kinderarts en Vasile Piscoi wordt er
gekeken wat er voor hem gedaan kan worden. Er is bijvoorbeeld geen koud/warm
stromend water in huis. Daar

willen we wat aan doen. Want
het wassen van de jongen is
een hele toer! Verder proberen we dat Edy binnenkort,
voor zover mogelijk, twee
keer per week thuis o nderwijs
zal krijgen. Want naar school
gaan, dat zit er niet in voor
hem. Ook daar valt het (enige)
raam in huis er bijna uit. Gaan
we ook proberen te verhelpen. Verder gaan we kijken of
we daar een goede rolstoel
met werkblad naar toe kunnen krijgen. In april gaan we
nog kijken of er een goede notebook computer –vanwege
zijn kwaal met vederlichte
toetsaanslag - haalbaar is.
PAASPAKKETTEN

H

et is bijna weer Pasen.
In Roemenië is dat een
feest waar veel belang
aan wordt gehecht. In
vertrouwen dat er ook dit jaar
weer voldoende geld zal zijn,
hebben we al besloten om alle
gezinnen weer van een Paaspakket te voorzien. Per gezin
besteden we in Roemenië
voor ongeveer € 12,5 0 aan
nuttige dingen! De VW Golf
wordt volop gebruikt voor de
inkoop en de distrib utie van
de pakketten!
TROUW

E

r is nog veel nood, er
zijn veel problemen,
maar er is ook veel
vreugde en dankbaarheid. Bij onze gezinnen, omdat er toch elke maand weer
dat bewijs komt: er wordt aan
ons gedacht. Vreugde en
dankbaarheid ook bij ons:
God heeft aan ons g edacht, we
mogen doorgaan met dit
werk. God verhoort gebeden,
in Roemenië en in Nederland.
Vreugde en dankbaarheid bij
d e gezinnen in Roemenië en
bij ons om wat u doet: uw gebed, uw meeleven, uw giften.

maand maakt u dan geld over
aan Stichting Manna (meestal
€23,00, 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 kunnen we gebruiken
voor kleine extra ondersteuningen of voor de reizen. Sp ecifiek kunt u ook aangeven
waarvoor u wilt geven. Kijk
daarvoor dan bij de aandachtspunten.
AANDACHTSPUNTEN

W

anneer u geen specifiek doel aangeeft zullen we uw gift gebruiken daar waar hij het
meest nodig is.
n Bijlessen voor de kinderen
n Medicijnpot: daaruit beta-

len we medicijnen die vaak
niet vergoed kunnen wo rden in Roemenië
n Paaspaketten
n Diverse gezinsprojecten
n Gebed voor al de g ezinnen
We wensen u allen hele goede
fijne Paasdagen. De Heer is
waarlijk opgestaan!

VORIGE NIEUWSBRIEF
n We kunnen nog steeds spon-

sors gebruiken: á € 11,50 of
€ 23,00 per maand. n V erder
zoeken we een nieuw bestuurslid dat zich wil gaan inwerken in Stichting Manna en
het secretariaat wil gaan versterken.
HOE STEUNT U MANNA?

A

ls u het werk in Roemenië door Stichting Manna wilt steunen, dan kan
dat door een gezin financieel te sponsoren. Elke
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