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BELASTING

ANBI

V

oor 1 april mocht u weer
uw belastingaangifte invullen. De giften die u aan
onze stichting deed, kon u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Vanaf 2008 is het niet
meer vanzelfsprekend dat giften aan instellingen als Stichting Roemenië Manna aftrekbaar zijn voor uw belasting. Dat
kan alleen als zo’n stichting een
zogeheten ANBI status heeft
aangevraagd bij de Belastingdienst. We kunnen kort zijn:
Wij hadden al een ‘Artikel 24’
status en in oktober 2007 kregen we bericht dat de nieuwe
ANBI status per 1 januari 2008
was verleend. Uw hulp in 2008
is dus ook weer van positieve
invloed op uw belasting. Het
mes snijdt weer aan twee kanten!
MOTIVEREN

I

n onze nieuwsbrief van december schreven we, dat we
van plan waren de sponsoring van de gezinnen voortaan
per jaar toe te gaan kennen.
Om voor sponsoring in aanmerking te komen, zouden de
gezinnen beknopt moeten motiveren waarom ze de sponsoring nodig hebben. We hoopten
hiermee weer een fris beeld van
de financiële situatie van onze
gezinnen te krijgen. We deden
dat met formulieren die begin
januari zijn verstuurd aan alle
gezinnen. We verwachten de
formulieren voor 1 april terug.
Van bijna alle gezinnen is inmiddels het ingevulde formulier binnengekomen. En het resultaat is wat we ervan verwachtten: Het geeft ons een
goed inzicht van de situatie
waarin men verkeert.

VASTE LASTEN

W

e hebben bijvoorbeeld
gevraagd naar de vaste
lasten: gas, elektrisch,
huur en dergelijke. Maar ook
naar de kosten voor het directe
levensonderhoud en de schoolbehoeften voor de kinderen.
We constateerden dat de vaste
lasten bij alle gezinnen ongeveer gelijk zijn. Ook bleek dat
er bij de kosten voor het directe
levensonderhoud grote verschillen zijn. Eén gezin met 7
kinderen bleek te (moeten)
rondkomen van ongeveer €30,
terwijl een ander gezin met
minder kinderen hier ongeveer
€120 aan uit bleek te geven.
Niet zo gek overigens: eten en
drinken wordt gekocht van het
geld dat overblijft nadat alle
vaste lasten eraf zijn.
MOGELIJK AFRONDEN

V

an twee gezinnen denken
we dat ze, op grond van
de gegevens, weer in staat
zijn het zelf te redden. Extra
geld kan iedereen gebruiken,
maar stichting Manna wil juist
en vooral die gezinnen helpen,
waar het zonder dat extra geld
niet gaat. Maar we gaan niet
over één nacht ijs. Komende
reis zal er met Vasile Piscoi én
met deze gezinnen gepraat
worden over het (eventueel)
stopzetten van de sponsoring.

voorbeeld extra kunnen gaan
sponsoren om zo dat structurele tekort op te heffen. Maar
vaak is er wat anders nodig om
het te gat dichten. En dat moet
worden uitgezocht.
BESPREKEN IN ROEMENIE

A

l met al, er moet weer
heel wat besproken en afgewogen worden. Dit
soort intensief overleg gaat niet
goed via mail of telefoon. Dus
gaan we begin mei naar Roemenië. Deze keer zullen Bert en
Els Stortenbeker namens de
stichting gaan. Echter, om gezondheidsredenen kan deze
reis niet per auto worden gemaakt. We gaan met het vliegtuig. Gelukkig kan dat tegenwoordig voordelig. Wel heeft
het deze keer als consequentie,
dat er geen pakketten voor onze
gezinnen meegenomen kunnen
worden.
2E KOELKAST

E

ind vorig jaar konden we
de familie G een extra
koelkast geven. Ze konden namelijk de medicijnen die
hun zoon nodig heeft (een te
laat behandelde hemofilie) niet
kwijt. De medicijnen moeten
echter wel gekoeld worden bewaard.

STRUCTUREEL TEKORT

W

at ons ook opviel, en
waar we zeker ook van
schrokken, is, dat een
aantal gezinnen in de praktijk
helemaal niet rondkomt van
wat er binnenkomt. En daar
ontstaan dus schulden. Zo zijn
er gezinnen waar er maandelijks een structureel tekort is
van €100! Ook hierover moeten
we in Roemenië gaan overleggen. Sowieso willen we checken
hoe reëel deze problemen zijn
en natuurlijk, wat eraan gedaan
kan worden. We zouden bij-

De koelkast staat vol met medicijnen…
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LATE PASEN

P

asen ligt al weer achter
ons. Maar in Oost Europa
is het pas op 27 april Pasen. Graag willen we onze gezinnen dan weer verrassen met
een Paaspakket. De inhoud zal
zoals altijd bestaan uit nuttige
zaken, maar ook de lekkere dingen zullen niet vergeten worden. Doet u weer mee?

Spullen voor de paaspakketten...

ZENDELING VAN DE MAAND

I

n Evangelische Gemeente
de Terp (Capelle aan den
IJssel) is er elke maand
aandacht voor ‘de zendeling
van de maand’. Een computer
presentatie van het desbetreffende project wordt voor de
dienst getoond. Daarnaast
krijgt de zendeling of stichting
de gelegenheid iets over het
werk te vertellen tijdens de
dienst. Stichting Manna was in
februari aan de beurt. In de
presentatie werd oa aandacht
besteed aan de bouw van een
nieuw huisje voor één van onze

gezinnen. Verder werd de opbrengst van de zendingscollecte
overgemaakt aan Stichting
Manna. Een leuk initiatief van
deze kerk. Wellicht een idee
voor anderen?
VERVANGING VAN KROT

W

e noemden het al even:
actie voor de familie V.
Dit gezin woonde in
een krot. Inmiddels is er voor
dit gezin een tijdelijke oplossing gevonden: een klein huisje
waar ze tijdens de wintermaanden in mochten wonen. Wel
moest er nog een voordeur geregeld worden. En daar kon
Stichting Manna bij helpen.
Komende reis hopen we, samen
met de lokale kerk een definitieve oplossing te kunnen bewerkstellingen. Met een financiële bijdrage van stichting
Manna en de bereidwilligheid
van mensen uit de lokale kerk,
zou er een huisje met 2 á 3 kamers kunnen worden gerealiseerd. Eenvoudig maar wel
goed. Vooruitlopend op een positief resultaat willen we wel
vast gaan sparen…….
VERANWOORDING

D

e afgelopen periode is er
veel gegeven aan stichting Manna. Daar zijn we
heel blij mee en dankbaar voor.
Tegelijkertijd beseffen we onze
verantwoording om met dit
geld goed om te gaan en het te

besteden daar waar dat echt
nodig is. Daarvoor hebben we,
naast het overleg dat we regelmatig hebben met de familie
Piscoi, ook veel wijsheid nodig
van onze grote Opdrachtgever.
Bidt u met ons mee, dat we de
juiste beslissingen zullen nemen? We danken u voor uw gaven en gebeden, en we hopen
zo samen met u, te kunnen blijven helpen daar waar nodig.
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

Paaspakketten
Reis naar Roemenië
n Project voor de familie V.
n
n

Colofon
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De voordeur moest worden vervangen. Zelfs de zwerfhond op de voorgrond kijkt
nieuwsgierig en lijkt te denken ”wat is hier gebeurd?”

tekst & lay-out
Bert en Els Stortenbeker

