
 

 december 2011 nummer 47 
 

 Roemenië Manna 

 Nieuwsbrief 
 

 

LEUKE POSTZEGELS 

Post 
ok in het afgelopen jaar 
ontvingen we regelmatig 
post uit Roemenië. Als je 

postzegel liefhebber bent is dat 
leuk. Want in tegenstelling tot 
de vaak saaie zegels in Neder-
land, zijn de Roemeense zegels 
vaak een lust voor het oog.  
Achter die postzegels zit echter 
meestal een hulpvraag van één 
van ‘onze’ gezinnen. Vaak is er  
een probleem waar ze niet uit-
komen. We hoorden wel eens 
in Nederland “lekker makkelijk 
zo’n stichting: je schrijft en je 
probleem wordt opgelost”. We 
hebben dan wat uit te leggen. 
Want dergelijke hulpvragen 
komen meestal pas als men 
echt geen andere uitweg meer 
ziet dan te gaan lenen. En dan 
is er een nieuw probleem gebo-
ren. Zo’n brief schrijven is ook 
niet zo makkelijk als het lijkt. 
Gelukkig konden we meestal 
helpen. Wees ervan verzekerd 
dat de dankbaarheid groot is. 

 
postzegels 

JAAROVERZICHTEN 

n december worden er veel 
jaaroverzichten geprodu-
ceerd. Best wel goed. Het is 

goed om te evalueren, terug te 
kijken en de geleerde dingen 
toe te passen in het nieuwe 
jaar. We kijken dus ook in deze 
Nieuwsbrief terug op het jaar 
2011. Allereerst werd de spon-
soring van alle gezinnen hero-
verwogen. Enkele gezinnen 
konden weer op eigen kracht 
verder. Dat is mooi! Verder 
kregen we brieven...  

EIGEN HAARD 

e kregen zo’n brief in 
de bus van de familie 
Vidacianu. En het was 

ernst. Ze wonen in een huis dat 
vol in de wind staat. Geïsoleerd 
is het  niet. Eerder geventileerd. 
Hun houtkachel was kapot. En 
ja, ook mensen die straatarm 
zijn, hebben toch graag warmte 
voor hun kinderen en natuur-
lijk ook voor henzelf. Via onze 
steun en toeverlaat in Roeme-
nië, Vasile Piscoi, konden we 
een kachel laten plaatsen. Op-
gelost. Eeeuh, tenminste... 

 
niet zo erg goed geïsoleerd 

OOK DE BRANDSTOF 

l eerder kregen een ver-
zoek om weer te helpen 
met de winterbrandstof. 

Als de gezinnen niet in een cv 
gestookte flat wonen is er een 
houtkachel of een houtgestook-
te warmtewisselaar. En kachel-
hout is zeker geen goedkope 
brandstof. We hebben wel eens 
overwogen om bij een aantal 
gezinnen gas aan te laten leg-
gen. Dat bleek echter voor de 
meeste gezinnen geen verbete-
ring. Want ook het gas is duur. 
We berekenden dat gasaanleg 
zichzelf niet zou terugverdie-
nen. Dus, dan maar houthulp 
geven zolang het nodig is. 

FIJNE REKENINGEN 

n dan de brief  van de fa-
milie Mintilia. Ze wonen 
in een appartement in het 

centrum van Timisoara. Het 
appartement is gebouwd in een 
voormalige kazerne. Van bin-
nen kun je dat nog goed zien. 

De kamers zijn ruim 3 meter 
hoog. Overigens: dat stookt niet 
fijn. Maar goed, de brief. Er is 
een soort van vereniging van 
eigenaren. Die hebben de on-
hebbelijke gewoonte om zo-
maar ineens rekeningen te stu-
ren voor ‘gedaan onderhoud’.  
Waar moet deze familie met 
nog vijf schoolgaande kinderen 
en een vader die een klein pen-
sioen heeft dat vandaan halen? 
Helpen dus maar weer. 

GEVELSCHEUREN 

an een brief van een ge-
zin dat we al jaren steu-
nen. Ze wonen in een 

dorpje net buiten Timişoara in 
zo’n typisch Oost-europees le-
men huisje. Dat soort bouw be-
gint al in  Hongarije. En als je 
soms beelden ziet uit Siberië of 
Albanië, dan zie je dat die typi-
sche bouw ook daar wordt toe-
gepast. Er waren scheuren in 
de voorgevel van hun huis ont-
staan. En dat werd gevaarlijk. 
Ze groeven zelf het fundament 
uit, huurden gereedschap en 
zorgen dat het fundament on-
der de voorgevel weer in orde 
kwam.  Wij betaalden de mate-
rialen die nodig waren. 

 
aan het werk om de scheuren te 

dichten 
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KERST EN PASEN 

asen is een echt feest in 
Roemenië. en daar doet 
Manna aan mee. Immers, 

wij hebben ook wat te vieren 
dan! We geven alle gezinnen 
dan een Paaspakket. Daarin 
nuttige dingen als macaroni, 
bakmeel, waspoeder. Verder 
completeren we het met lek-
kernijen voor de kinderen. 
Feest dus. Dat zelfde doen we 
met Kerst. Maar omdat het dan 
winter is en de kosten dan hoog 
zijn, verhogen we de sponso-
ring in december daarbij met 
50%. Dan kan er in elk geval 
nog een beetje feest gevierd 
worden. Helpt u mee? 

DAT KAN TOCH NIET? 

oe kan het toch? Arme 
gezinnen en dan toch 
een eigen huis? Goede 

vraag. Meestal heeft men het 
huis geërfd of heeft men het 
huis al verkregen in de tijd vóór 
1989 (de revolutie). Soms heeft 
men (duur) via particulieren 
geld geleend om zelf een huis te 
bouwen. Pas de laatste jaren 
komt wat meer het begrip hy-
potheek in zwang. Huren komt 
eigenlijk alleen in de steden 
voor bij flats. En niet eens veel.  

EEN BABY! 

inder leuk was het 
nieuws dat ons in sep-
tember bereikte. In een 

zeer groot gezin wat we helpen 
is het dertiende kind geboren. 
Het kind bleek het Syndroom 
van Down te hebben. De eerste 
weken moesten er extra kosten 
gemaakt worden voor de voe-
ding van de baby. In dat gezin 
zijn ook nog andere problemen. 
Een aantal kinderen kampt met 
gebitsproblemen.  

 
Samuel bij de tandarts 

Helaas, de tandarts zit niet in 
het verzekeringspakket. We 
hebben de behandeling van de 

moeder en van één kind al on-
dersteund. De vraag ligt voor 
de hand: ‘waarom dan toch nog 
die dertiende’?  Het antwoord 
op die vraag is niet eenvoudig. 
Bij Manna hebben we besloten 
om de keuzes van ouders op dit 
gebied –door wat dan ook in-
gegeven– te respecteren. 

 
welkom Iosef Beniamin! 

EXTRA KÓN EN KÁN! 

anna is een kleine 
Stichting. Soms geven 
we extra giften. Na een 

brief of zo. Die extra giften 
kunnen we geven omdat we ook 
regelmatig extra giften binnen-
krijgen. Ook de Paas- en Kerst 
pakketten kunnen we daarvan 
betalen. Mede namens ‘onze‘ 
gezinnen: heel hartelijk dank 
daarvoor! 

BELANGRIJK 

én ding  willen we speci-
aal onder de aandacht 
brengen. We hebben een 

fijne groep gevers achter ons 
staan die maandelijks ‘hun’ ge-
zin sponsoren. Soms sponsoren 
ze één op één. Soms wordt één 
Roemeens gezin gesponsord 
door meerdere Nederlandse ge-
zinnen. Echter, op dit moment 
komen we voor vaste sponso-
ring €150 per maand tekort. 
We hopen dat daar komend 
jaar een oplossing voor komt. 
Helpt u mee om hiervoor  
sponsors te vinden?  

OPBOUWEND 

p 2011 terugkijkend zijn 
we dankbaar dat we de 
Roemeense gezinnen die 

we op ons pad kregen konden 
helpen samen met u. We bid-
den dat we ook in 2012 hen tot 
hand en voet mogen zijn. 
Daarmee hun geloof verster-
kend en daarmee onze taak uit-
voerend om de mensen die het 
veel minder hebben, niet te ver-
onachtzamen.  
Last but least:  

We wensen u goede Kerst-
dagen en een gezegend 
2012 toe! 

 

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 €25,00, minimaal 
€12,50). U ontvangt van Manna 
een foto van “uw” gezin en het 
adres. Minstens één maal per 
jaar ontvangt u van Manna een 
bezoekverslag met zo mogelijk 
foto’s daarvan. Als u zich liever 
niet vastlegt aan een maande-
lijkse vaste gift, dan stellen wij 
natuurlijk ook eenmalige giften 
op prijs. Die kunnen we gebrui-
ken voor extra ondersteu-
ningen of voor de reizen. Speci-
fiek kunt u ook aangeven waar-
voor u wilt geven. Kijk daar-
voor dan bij de aandachtspun-
ten. Wanneer u geen specifiek 
doel aangeeft zullen we uw gift 
gebruiken daar waar hij het 
meest nodig is. 

AANDACHTSPUNTEN 

� Met Kerst en Pasen geven we 
onze gezinnen een kerstpak-
ket en met Kerst ook een hal-
ve sponsoring extra. Helpt 
u weer mee?  

� In ons kachelhout budget is 
een aardig gat geslagen. 
Helpt u mee dit gat weer te 
dichten? 

� We zoeken nog vaste spon-
sors. Manna betaalt nu €150 
per maand waarvoor nog 
geen vaste sponsors zijn. 
Wilt u ons helpen om 
daarvoor sponsors te vinden?  
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