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DE MALL

Shoppen

G

igantische winkelcentra,
imposant aan de buitenkant. Binnen licht en
ruim en met een uitgebreide
sortering van de meest uiteenlopende artikelen. Voor de prijs
hoef je het ook niet te laten,
bijna alles is zo’n 10 tot 20%
goedkoper dan bij ons. Brood is
helemaal goedkoop! Slechts
€ 0,50 voor een flink brood! Je
zou het niet geloven, maar we
zijn in Roemenië. En al winkelend beginnen we ons af te vragen: wat doen we hier als Stichting Manna nog?

Een nieuw gebouwd groot super de
luxe winkelcentrum. Nog voor
weinigen bereikbaar...

GEEN VAKANTIEREIS

I

n augustus hebben we weer
een reis gemaakt naar Roemenië. En zoals u in het bovenstaande al kon lezen: we
hebben heel wat gewinkeld deze keer. Niet voor eigen plezier.
Maar om inzicht te krijgen in
wat de kosten van levensonderhoud zijn. En te zien wat er
zoal te koop is. Nu, over dat
laatste kunnen we kort zijn: alles is er te koop!
ECONOMIE GROEIT

D

e economie groeit in
Roemenië. En steeds
meer mensen profiteren
van de steeds groeiende economie. Maar een heel groot
deel van de Roemeense bevol-

king leeft nog steeds op en zelfs
onder de armoedegrens. Zij
moeten soms rond zien te komen van hooguit € 200,- per
maand en dat is dan inclusief
de kinderbijslag van € 6,- per
kind per maand. Na aftrek van
de vaste lasten blijft er niet veel
over voor het dagelijkse levensonderhoud. En dan hebben we
het nog helemaal niet gehad
over kleding, schoeisel, spullen
voor school en dergelijke. De
vaste lasten zijn al gauw zo’n
€ 90,- per maand, exclusief
huur.
BRANDSCHADE

T

ijd om wat gezinnen te bezoeken. Eerder schreven
wij u over een gezin waar
in de kerstnacht de schuur was
afgebrand. Sindsdien is er heel
wat gebeurd. Ze zijn niet bij de
pakken neer gaan zitten. Na het
puinruimen zijn ze begonnen
om een huis te bouwen op de
plek van de afgebrande schuur.
Het huisje waar ze nu nog in
wonen heeft maar twee kamers
en is bovendien heel erg vochtig. De schimmel staat op de
vloer. Van de kerk kregen ze
een partij stenen. Iemand anders verstrekte hen een renteloze lening om een dak te kunnen kopen. Bouwen doen ze helemaal zelf!

Enkele kinderen staan voor het huis in
aanbouw. De moeder staat binnen.

VAKANTIE BAANTJE

H

et is vakantietijd als wij
dit gezin bezoeken. Op
de allerkleinsten na, lijken alle kinderen een taak te

hebben. Een paar kinderen
scheppen cement vanuit de
cementmolen in emmers. De
vader metselt, samen met een
neef en kinderen, steen voor
steen zijn eigen huis. En zo zijn
ze al weken bezig. Over vakantiewerk gesproken!
‘STEENTJE’ BIJDRAGEN

D

ankzij een geweldige gift
van een kerkgenootschap
aan stichting Manna,
konden ook wij een steentje
bijdragen in de vorm van geld
voor ramen en deuren. Er moet
nog ontzettend veel gebeuren.
Ramen en deuren, leidingen,
verwarming, en de keuken.
Toch hoopt dit gezin, en wij
met hen, dat ze voor de winter
in hun nieuwe huis kunnen
trekken maar of ze op tijd genoeg geld hebben om de benodigde materialen te kopen...
DRIE WEZEN

H

et is twee jaar geleden
dat in één van de
sponsorgezinnen de (alleenstaande) moeder onverwachts overleed. Ze liet drie
kinderen achter van 18, 16 en
14 jaar. Dankzij de inzet van de
sponsor lukte het deze drie
kinderen het hoofd boven water
te houden. Een hele toer, want
de maanduitkering die zij als
wezen krijgen, bedraagt per
kind zo’n € 35,-. Inmiddels
heeft de oudste jongen wat
werk in de bouw. Het is geen
vaste baan, maar er zijn in ieder geval wat inkomsten. Op dit
moment volgt hij een door
Manna betaalde cursus. Met
het diploma dat hiermee behaald kan worden, maakt hij
een grotere kans op vast en beter betaald werk.
DISCIPLINE!

D

e andere twee, Daniel en
Ramona, zitten nog op
school en ze proberen
hun opleiding af te maken. Ook
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Ramona en Daniel zitten niet
bij de pakken neer. Beiden
hebben in de vakantie werk weten te vinden. Ramona in een
supermarkt en Daniel ook in de
bouw. Op deze manier weten ze
een deel van het benodigde
geld voor school bij elkaar te
sparen. Soms horen we wel
eens dat Roemenen wel eens
een beetje laks zijn...? Daar
merken we hier in elk geval
niets van!
GEEN KAMPVUUR

H

out, de behoefte eraan
houdt in de zomer niet
op. Enkele van onze gezinnen koken op hout, soms
omdat er geen gas is, soms omdat het goedkoper is dan gas. In
de winter is er veel meer hout
nodig omdat veel gezinnen hun
huis met een houtkachel verwarmen. En terwijl het buiten
nog ruim boven de 20 graden
is, zijn er toch al zorgen over de
winter. Want hoe vroeger in het
seizoen je je hout koopt, hoe
goedkoper en beter van kwaliteit het is. Maar dan moet er
wel geld zijn om een voorraad
aan te schaffen. Gelukkig kon
Manna helpen. Er is flink wat
hout gekocht voor een mooie
prijs. Met deze voorraad houden de gezinnen het wel weer
een poosje warm de komende
winter.

soms ernstige verwardheid bij
één van de ouders, hartklachten of ernstige astma. Het zou
een te grote aanslag zijn op de
medicijnpot om hier structureel
bij te springen. Gelukkig zijn er
ook mensen die expliciet dit
structurele medicijngebruik in
een gezin sponsoren. We zijn
daar heel blij mee, want zo
blijft de medicijnpot toereikend
voor calamiteiten.
DE BIJLESSEN

S

tichting Manna heeft ook
al enige jaren het bijlesproject. Kinderen uit arme
gezinnen worstelen vaak met
een leerachterstand. Manna
vindt het heel belangrijk dat
juist deze kinderen de kans
krijgen om op zijn minst hun
basisopleiding af te maken. Elk
jaar opnieuw blijkt dat de kinderen heel veel baat hebben bij
de bijlessen. Tot op heden kregen de kinderen pas in het laatste jaar van hun basisopleiding
bijles. Voor sommigen was dit
voor het mooi te laat. Ze waren
dan al zo ver achter, dat het een
wel heel grote opgave was om
in dat laatste jaar alles bij te
spijkeren. Daarom zouden we
dit jaar graag de kinderen die
dat nodig hebben, een jaar eerder bijles willen laten geven. De
kans van slagen wordt daardoor groter én ze hoeven niet
zo vreselijk veel extra werk te
doen. Maar zoiets kost geld. Per
maand is er ongeveer € 100,nodig. De bijlessen worden gegeven op een speciaal instituut
waar persoonlijke aandacht is
voor elk kind. Helpt u weer
mee?
UW WERK=ONS WERK

De economie groeit, maar dit is nog
heel gewoon in Roemenië: een
ezelswagen met een vrachtje
brandhout...

MEDICIJNEN

Z

oals u wellicht bekend is,
heeft Stichting Manna al
enige jaren een ‘medicijnpot’. Hieruit kunnen we bijspringen in geval van bijvoorbeeld een operatie of een medicijnkuur die niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. We
hebben hier al veel goeds mee
kunnen. Bij een paar gezinnen
is er sprake van structureel
medicijngebruik. Oorzaken zijn

T

elkens weer zien we met
verwondering hoeveel er
elke maand weer wordt
gegeven aan stichting Manna.
We schreven u al over een grote
gift van een kerkgenootschap.
Een gift waar we veel mee kunnen doen. Maar ook het feit dat
u elke maand trouw het
sponsorgeld overmaakt, de extra giften voor bijzondere doelen, de medicijnpot die maar
niet leeg raakt. Het is voor ons
een geweldige aanmoediging
om door te gaan met dit werk.
Langs deze weg opnieuw onze
hartelijke dank aan iedereen
die op zijn of haar wijze stich-

ting Manna steunt, met uw belangstelling, gebeden en giften.
Bovenal gaat onze dank uit
naar God. We ervaren het als
Zijn werk dat wij, samen met u,
voor Hem mogen doen.
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 €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. 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

We hebben voor een bepaalde tijd een sponsor
nodig voor een speciaal
doel. Meer informatie:
bel Manna!
n Medicijnpot
n Bijlessen voor kinderen uit
onze gezinnen die dat nodig
hebben

n
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