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INGEWIKKELD 

Privacy 
ok Stichting Roemenië 
Manna ontkomt niet aan 
de AVG. Immers, u ont-

vangt deze Nieuwsbrief omdat 
we beschikken over uw 
(email)adres. En ja, dat mag 
gelukkig nog. Maar wel moet u 
weten wat we er mee doen en 
hoe we die adressen bewaren. 
We kunnen kort zijn: we bewa-
ren uw adresgegevens in een 
zwaar beveiligd bestand en de-
len het met niemand. Dus uw 
privacy is daarmee gewaar-
borgd.  

BEWAARTERMIJN 

est ons nog vast te stellen 
hoe lang we uw adres 
bewaren als u onver-

hoopt deze Nieuwsbrief niet 
meer wilt ontvangen. Nou, er 
bestaat ook nog iets als de Ar-

chiefwet. De verhouding tot de 
AVG vertoont daarmee enige 
spanning. Dat maakt het behe-
ren van oude gegevens inge-
wikkeld. Zo lang dat onduide-
lijk is houden we ons aan be-
kende archiefrichtlijnen. Zoals 
dat moet, zijn genoemde pun-
ten in een AVG protocol opge-
nomen binnen Manna.  

ANDERE NOODZAAK 

ok in Roemenië wil de 
regering meer privacy. 
Maar dat lijkt vooral om 

de corruptie zijn gang te laten 
gaan. Onlangs is de regerings-
functionaris die grote over-
heidscorruptiezaken aan het 
licht bracht, ontslagen. De re-
gering vond dat die dame te 
veel vuile was van Roemenië 
buiten hing. En daar houden de 
huidige machthebbers (ex- 
communisten) niet zo van. Ook 
het hoogste onafhankelijke 
rechtsgezag, is onder justitie 
geplaatst. Daarmee is de poli-
tiek nu de baas over het nu niet 
meer onafhankelijke rechtssys-

teem. Europees Commissaris 
Timmermans riep onlangs bij 
zijn bezoek aan Roemenië de 
vooruitgang niet te stagneren 
door drie stappen achteruit te 
zetten. 

(STAATS)PENSIOEN 

at merken ‘onze gezin-
nen’ van dit soort ge-
doe? Eigenlijk niets. In 

een aantal gezinnen komen 
pensioenen in zicht. Bij een 
aantal komen de vaders er ach-
ter dat ze geen (over-
heids)pensioen te verwachten 
hebben. Want als je niet min-
stens 15 jaar legaal gewerkt 
hebt, dan heb je geen recht op 
het kleinste pensioen van een 
kleine €100. AOW bestaat er 
niet naast het staatspensioen. 

KINDEREN KRIJGEN 

ij de vrouwen ligt het 
vaak anders. Als die een 
kind kregen, dan kregen 

ze 2 jaar een kleine, maar pen-
sioenjaren meetellende uitke-
ring naast de kinderbijslag. Zie 
daar de reden dat er veel grote 
gezinnen waren in de commu-
nistische Ceaușescu tijd. Kinde-
ren krijgen betekende inkom-
sten voor een gezin! En een 
sommetje leert dat het achtste 
kind voldoende was voor dat 15 
jaars pensioentje. 

OOK INGEWIKKELD 

oop en Ria hebben eind 
mei alle gezinnen weer be-
zocht. Het was weer een 

goede reis. We zien gezinnen 
die zich goed hebben ontwik-
keld, maar waar de inkomsten 
te laag blijven door de veel te 
kleine pensioenen. Manna 
draagt wat bij, maar daarmee 
komen ze niet aan de minstens 
benodigde €300,00 per maand. 
Het tekort komt bij de kinderen 
te liggen. Maar ook die moeten 
knokken om die €300,00 bij 
elkaar te verdienen. Het is in-
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In juni is het de tijd om voor de gezinnen die nog op hout stoken, om dat aan 
te schaffen. Hoe later in het seizoen, hoe duurder het wordt. Er zullen zeker 

gezinnen weer aan moeten kloppen om hulp bij de aanschaf van hout. 
Klieven en zagen doen ze vaak zelf! 

Helpt u weer mee om onze brandstofpot gevuld te houden?  
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Namen van gezinnen zijn altijd aangepast! 
 

gewikkeld om de juiste hulp op 
de juiste plek te geven! 

GLOBETROTTERS? 

r werken heel wat kinde-
ren van sponsorgezinnen 
in het buitenland. Regel-

matig komt het voor dat we bij 
een bezoek zien dat de ouders 
in het buitenland zijn. Hoe kan 
het, vraag je je af. Nou heel 
simpel: de in het buitenland 
wonende kinderen nodigen de 
ouders uit en betalen het meest 
goedkope bus- of vliegticket. 
Geen koffers mee en zo, het 
moet goedkoop blijven. Als je 
geen achtergronden kent, dan 
trek je snel verkeerde conclu-
sies. Ingewikkeld.  

BESTURING 

e schreven in de vorige 
Nieuwsbrief over de 
jongen op de sport-

school. We waren dankbaar dat 
er een reactie kwam en het hele 
bedrag werd geschonken. Hoe 
vreemd kan het gaan: de jon-
gen had moeilijkheden gekre-
gen op de school en het was be-
ter om te stoppen daar. Maar 
wat dan met deze gift? In de-
zelfde Nieuwsbrief schreven we 
over dat meisje dat zich had 
verzoend met haar ouders. We 
wisten dat ze een bijbaantje 
had om haar laborante studie 
te betalen. We besloten na 
overleg met de gever, om haar 
het bedrag te schenken. Wat 
bleek? De bijbaan had ze opge-
zegd omdat de studie anders 
schade zou lijden. De gift kwam 
wonderlijk op de juiste plek te-
recht! 

KOSTER 

e schreven in de vorige 
Nieuwsbrief over de 
voorganger van een 

kerk. Ook hij gaat eerstdaags 
aan zijn pensioenleeftijd toe-
komen. Hij had 35  pensioenja-
ren kunnen hebben. Daarmee 
zou hij iets eerder dan 65 jaar 
met pensioen kunnen gaan. 
Uitkomst voor zijn kerkenwerk! 
Echter, tijdens de bouw van de 
kerk heeft hij 5 jaar geen pensi-
oenopbouw gehad. Dus de 30 
jaar pensioenopbouw komt pas 
op 65 jaar in werking. Tot die 
tijd dan maar  klusjes in de 
bouw, voorganger zijn en daar-
bij: hij mag betaald koster zijn 

van de kerk. Alles bij elkaar 
komt ook dit gezin maandelijks 
niet aan de minimaal vereiste 
€300,00. We zijn nog nodig! 

WIE IS DAAR? 

kent vast uit eerdere 
Nieuwsbrieven de man 
die op jonge leeftijd zijn 

benen wegens ziekte heeft moe-
ten laten amputeren. Helaas is 
zijn vader in het voorjaar over-
leden. Hij woont nu nog samen 
met zijn moeder thuis. Pro-
bleem is nu dat hij eigenlijk 
niet alleen thuis kan zijn. Hij 
kan vanaf zijn zitplaats de bui-
tendeur niet bedienen. Dus 
gaan we maar eens kijken naar 
afstandsbediening samen met 
een camera. Ook is de elektri-
sche boiler daar een groot fi-
nancieel lek. Omdat hij veel 
zweet is een dagelijkse douche  
nodig. Een gasgeiser zal goed-
koper zijn. We hebben besloten 
te inventariseren en samen met 
het te zoeken naar een financië-
le oplossing. Heel veel geld zal 
het niet kosten, maar het moet 
wel gebeuren. Helpt u mee? 

GENEZEN? 

e helpen al bijna 20 
jaar een weduwe die 
door tal van regeltjes 

geen inkomen heeft. De kerk 
heeft, toen zij weduwe werd in 
1999, gezorgd voor een flat. De 
kinderen zijn  nu de deur uit, in 
theorie kan zij gaan werken. De 
vrouw tobt echter de laatste ja-
ren met haar gezondheid. In de 
bijnier is nu zelfs kanker ge-
vonden. Onlangs was er ie-
mand in hun kerk die met haar 
bad. Beiden hadden ze het idee 
dat God haar had genezen. De 
medicijnen laat ze nu staan. 
Een volgende medische scan 
zal duidelijkheid moeten geven. 
We zijn heel erg benieuwd! 

DE GOD DIE... 

n onze gezinnen zijn de 
mensen door het lage inko-
men heel kwetsbaar. Soms 

lijkt het aardig te gaan maar 
blijkt er door iets kleins dat ze 
het allemaal maar met veel 
moeite redden. Apart is dat de 
opmerking die we het meest 
horen bij de gezinnen niet 
“dank voor het geld” is, maar 
“dank voor de trouw en de be-
moediging”. Want ze ervaren 

uw maandelijkse gift nog steeds 
als een gift van de God die voor 
hen zorgt. Dat is voor ons, en ik 
hoop ook voor u, dé bemoedi-
ging om door te gaan met 
maandelijks helpen van men-
sen die het heel hard nodig 
hebben. 

HOE STEUNT U MANNA? 

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

Misschien door een gezin fi-
nancieel te sponsoren? Elke 
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 be-
zoekverslag met, indien moge-
lijk, foto’s daarvan. Als u zich 
liever niet vastlegt aan een 
maandelijkse vaste gift, dan 
stellen wij natuurlijk ook een-
malige giften op prijs. Die kun-
nen we gebruiken voor extra 
ondersteuningen of voor de be-
zoekreizen. 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 verwachten weer aanvra-
gen voor hout aankoop on-
dersteuning. 

 Ondersteuning voor sommige 
studies. 

 De jaarlijkse Paas en Kerst 
extraatjes. Totaal plm € 1000 
per jaar. 
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