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TE DUUR? 

€ 0,44 
eze nieuwsbrief ontving 
u per post. Mogelijk had 
u de nieuwsbrief al via de 

mail ontvangen. Zonde van de 
postzegel, horen we in die ge-
vallen regelmatig roepen. Toch 
kiezen wij er nog steeds voor 
om, naast de mail, gebruik te 
maken van tante Pos, oftewel 
TNT. Reden: met een zekere 
regelmaat blijkt de nieuwsbrief 
per email niet aan te komen. 
Het mailadres blijkt veranderd 
of de mailbox zit vol. Ook blijkt 
een papieren nieuwsbrief door 
meer gezinsleden gelezen te 
worden dan een mailversie. 
Omdat onze nieuwsbrief voor 
een groot deel (waaronder de 
postzegels) gesponsord wordt, 
drukken de kosten daarvan niet 
indirect op ‘onze’ gezinnen. We 
hopen dat u met deze uitleg be-
grip hebt voor onze keuze. 

OVERLEDEN 

ind augustus werden we 
opgeschrikt door het be-
richt dat de vader van één 

van de gezinnen volkomen on-
verwachts was overleden. Hij 
was 54 jaar en vader van 15 
kinderen. Er zijn op dit mo-
ment nog 11 kinderen thuis. De 
oudste zoon is teruggekomen 
uit het buitenland om zijn 
moeder te helpen. Wilt u de 
moeder in uw gebeden geden-
ken? Haar taak is dubbel zo 
zwaar geworden. 

VERSLAG 

egelmatig krijgen wij van 
Vasile Piscoi bericht over 
de actuele situatie in de 

gezinnen. In deze nieuwsbrief 
hebben we zijn jongste verslag 
bewerkt en nemen we u mee op 
zijn ‘ronde’. Omdat deze 
nieuwsbrief ook op onze site 

terechtkomt, noemen we de ge-
zinnen niet bij de naam maar 
geven we ze een letter. 

ZE REDDEN HET 

e beginnen bij de fami-
lie D. De financiële 
hulp bij operaties en 

medicijnen was een enorme 
opsteker. Hoewel nog elke Lei 
omgedraaid moet worden in dit 
gezin met vijf schoolgaande 
kinderen, redden ze het redelijk 
met de hulp van Manna erbij. 

GAAT BETER 

e gezinnen B. en G. wo-
nen in elk een tweeka-
merflatje bij een beton-

fabriek. Met beide gezinnen 
ging het beter dit jaar. Deels 
doordat Manna heeft kunnen 
voorzien in kosten voor opera-
ties en medicijnen. 

BLOEDDRUKMETER 

an weduwe P. met 7 kin-
deren. Ze heeft proble-
men met haar rug, haar 

hart en regelmatig is haar 
bloeddruk veel te hoog. Het zou 

goed zijn als zij een bloed-
drukmeter had, zodat zij zelf 
haar bloeddruk in de gaten kan 
houden. We gaan kijken of we 
iets kunnen doen voor haar 
vanuit onze medicijnpot. Ove-
rigens: dit gezin heeft door di-
verse oorzaken geen inkomen 
of uitkering. Ze leven van kin-
derbijslag, giften en van Man-
na. 

RAMP BEPERKEN 

ok bij de familie C. tobt 
de moeder met haar ge-
zondheid. Zij heeft op di-

verse plekken in haar lichaam 
ernstige ontstekingen. Ook in 
haar mond. Alle tanden moes-
ten getrokken worden. Verder 
is zij erg labiel, iets wat eigen-
lijk niet kan als je voor de ver-
zorging staat van 10 kinderen. 
De moeder van een daar in de 
buurt wonend (sponsor)gezin 
biedt hulp waar mogelijk. We 
verwachten dat we hier extra 
zullen moeten bijspringen om 
de ramp niet nog groter te ma-
ken. Het gezinsinkomen is na-
menlijk heel klein en ze hebben 
nog schuld. 
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In 2004 fotografeerden we de nu overleden vader nog samen met 10 van zijn 15 
kinderen 
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KOELKAST 

ij de familie G. gaat het 
naar omstandigheden re-
delijk goed. Ze wonen in 

een klein huisje dat ze dit jaar 
moesten kopen. Gelukkig was 
het heel goedkoop: €5000! De 
eerste aanbetaling heeft Manna 
voor haar rekening genomen. 
De overige €4000 mogen ze de 
komende jaren afbetalen. Hun 
zoon Edi heeft hemofilie, zijn 
beide benen zijn tot boven de 
knie geamputeerd. Edi wordt 
thuis met medicijnen behan-
deld. Er is onlangs een (extra) 
koelkast gegeven door Manna 
om de vele medicijnen in te 
bewaren. 

MINDER VERWARD 

ok bij de familie V. gaat 
het redelijk goed. De va-
der gebruikt nu al weer 

enkele maanden speciale medi-
cijnen waardoor hij veel minder 
verward is. Dit bevordert de 
rust en stabiliteit in dit gezin in 
hoge mate. Een specifieke 
sponsor verzorgde de financiële 
kant van deze oplossing. Ge-
lukkig maar, want de Manna 
medicijnpot raakt aardig leeg...  

HIV 

ij de familie T. tobben 
twee kinderen, een twee-
ling van 18 jaar, met hun 

gezondheid. Eén van de meisjes 
heeft HIV (vuile naald in het 
ziekenhuis). Om de HIV er on-
der te houden moeten veel ex-
tra kosten worden gemaakt. 
Manna helpt deze kosten te 
dragen. Het andere meisje 
heeft, net als haar tweelingzus, 
veel problemen met haar oren.  

NIET BIJ DE PAKKEN 

an hebben we nog de fa-
milie M. De vader is ja-
ren geleden vertrokken, 

de moeder overleed twee jaar 
geleden. We hebben de kinde-
ren geholpen om hun opleiding 
af te maken en het hoofd finan-
cieel boven water te houden. 
Door de grote inzet van de twee 
jongens en het meisje redden ze 
het. Manna mocht ondersteu-
nen en de kinderen maakten er 
geen potje van. Kijk, dáár doen 
we het voor! 

BOINK 

n dan een gewoon akke-
fietje bij de familie K. 
Grote jongens, stoere 

knapen, dus even een stukje 
auto rijden zonder verzekering. 
Het lot tartte hen: een flinke 
aanrijding. Dat betekent voor 
dit gezin vele jaren schuld bo-
venop het schamele inkomen. 
We weten nog niet precies hoe 
de vlag er bij hangt, maar hij 
hangt zeker niet in top. 

PROJECT 

e stoppen de opsom-
ming bij het gezin 
waarvoor we proberen 

bij de lokale overheid grond te 
krijgen voor een eenvoudig 
huis. Hun huidige huis staat op 
instorten (in nieuwsbrief 37 
stond een foto van de bouwval). 
Als de grond verkregen is, wil-
len we samen met de lokale 
kerk proberen dit gezin uit de 
nood te helpen. 

SPONSORING 2008 

n 2008 willen we de manier 
van sponsoren iets verande-
ren. Om goed inzicht te 

houden in het financiële wel en 
wee van onze gezinnen, gaan 
we de sponsoring per jaar toe-
kennen. Om in aanmerking te 
komen voor sponsoring vragen 
we van het gezin een globale 
motivering waarom de sponso-
ring nog nodig is komend jaar. 
Daarnaast willen we ook de ge-
zinnen bewuster maken van 
hun eigen verantwoording wat 
de financiële ondersteuning be-
treft. Extra geld kan iedereen 
gebruiken, daarvoor hoef je 
niet in Roemenië te wonen. 
Maar of dat extra geld ook echt 
noodzakelijk is om te 
(over)leven, is een ander ver-
haal. We willen namelijk hel-
pen daar waar het echt nodig is. 
We hopen dat deze werkwijze 
ons daarbij zal helpen. 

KERST GIFTEN 

erst nadert met rasse 
schreden. Ook dit jaar 
gaan we kerstpakketten 

van ongeveer € 25,00 geven 
aan onze gezinnen. Meestal ge-
ven we ook wat extra sponso-
ring uit onze algemene kas. Een 
warm gebaar midden in de win-
ter. Helpt u weer mee?  

16E JAARGANG 

anna bestond dit jaar 
15 jaar. We zijn God 
dankbaar dat we veel 

konden helpen namens u. Ook 
in ons 16e jaar hebben we veel 
wijsheid nodig. Wilt u met ons 
meebidden dat we ook dan 
daar zullen zijn waar we moe-
ten zijn op het juiste moment?  

HOE STEUNT U MANNA? 

ls u het werk in Roemenië 
door Stichting Manna 
wilt steunen, dan kan dat. 

Als vrijwilliger? Meldt u 
aan! Of misschien door een ge-
zin financieel te sponsoren? El-
ke 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 

n Kerstpakketten 
n Medicijnpot & “extra’s” 
n Project ter vervanging van 

de ‘bouwval’ 
We wensen u gezegende feest-
dagen! 
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