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SPANNING 

Warm 

erwijl overal warmtere-
cords deze zomer werden 
verbroken, liep de span-

ning in een aantal sponsorge-
zinnen van Manna flink op. Het 
was namelijk weer tijd om voor 
de wintervoorraad hout te gaan 
zorgen. De meeste gezinnen 
stoken namelijk nog op hout. 
En dat moet je in de zomer 
aanschaffen. Dan is het voorde-
liger en het zelf klieven is na-
tuurlijk net wat prettiger in de 
zomer dan in een natte herfst. 

OPMERKZAAM 

aar bij een aantal ge-
zinnen bleek er geen 
geld genoeg te zijn om 

hout te kopen. Gelukkig merkte 
ons Roemeense contact, Vasile, 
dit probleem op en meldde ons 
dat er bij maar liefst vijf gezin-

nen die problemen waren. Bij 
één gezin moest er zelfs nog 
100 Euro betaald worden voor 
het hout van vorig jaar... We 
besloten te gaan helpen vanuit 
onze ‘winter-warmte-pot’. Maar 
de consequentie daarvan was 
dat die wel meteen helemaal 
leeg was. 

EMAIL-AKTIE 

oals u weet houden we 
onze achterban zo goed 
mogelijk op de hoogte van 

het wel en wee van Manna en 
van ‘onze’ gezinnen. Het win-
terwarmte probleem hebben we 
dus gedeeld per email met onze 
Nieuwsbrief lezers. En dat had 
hartverwarmende gevolgen. De 
benodigde 1000 Euro was in no 
time bij elkaar. Een diaconie 
schonk een groot bedrag, we 
kregen een aantal extra giften 
op de bank en last but not least, 
leverde de verkoop van soep en 
broodjes na een dienst in Evan-
gelische Gemeente de Terp, 
samen met de collecte ook nog 
eens een flink bedrag op! Onze 

‘winter-warmte-pot’ was leeg 
en werd zo weer vol! En daar-
mee zijn we heel blij. Want we 
verwachten dat we in de loop 
van deze winter zeker nog aan-
vullende vragen zullen krijgen. 
Alle gevers: Heel hartelijk 
dank! 

MINIMUM LOON 

et is niet vreemd dat dit 
jaar vijf gezinnen niet 
genoeg geld voor hout 

hadden. Onze gezinnen leven 
op een kritische grens. Ze heb-
ben vaak moeite om rond te 
komen en de prijzen kruipen in 
Roemenië omhoog. Het klopt 
ook allemaal wel. We lazen dat 
de Roemeense regering per 1 
januari het minimum loon ver-
hoogt van 408 naar 446 Euro. 
Daarvan moet je het dus kun-
nen doen. Helaas blijkt de 
praktijk anders te zijn. Want 
eind november berekende een 
onderzoekbureau dat een gezin 
met één kind in Roemenië 1191 
Euro per maand nodig heeft 
om van rond te komen. Wij we-
ten dat onze gezinnen vaak veel 
minder van 400 Euro inkomen 
hebben. Enkelen hebben nu 
een soort AOW. Maar dat is 
vaak maar zo’n 80 Euro per 
persoon. Dit pensioen gaat ko-
mend jaar wel omhoog maar 
niet zo spectaculair dat betref-
fende gezinnen ineens er 
bovenop komen... 

KERST 2019 

erst en Nieuwjaar komen 
er weer aan. De feestda-
gen brengen ons meteen 

weer op het volgende punt: we 
geven onze gezinnen altijd een 
extra bedrag sponsorgeld en 
een kerstpakket. De kerstpak-
ketten worden gekocht en sa-
mengesteld door Vasile en So-
fia in Roemenië. In het pakket 
zitten geen onzin dingen. 
Meestal gaat het om levens-
middelen waarmee voor de 
komende feestdagen leuke din-
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Vasile bezoekt, zomer en winter, maandelijks alle gezinnen voor de 

sponsoring. Het wel en wee van de gezinnen bereikt ons daardoor op tijd. 
Om het deze winter warm te houden bij een aantal gezinnen, was iets extra’s 

nodig. Een bliksemactie loste het probleem op! Vasile brengt hier in 2009 
onder winterse omstandigheden een Manna Kerstpakket. Niet in een mooie 

doos, maar in een gewone plastic tas. Ziet u de letters MNA?   
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Namen van gezinnen zijn altijd aangepast! 
 

gen gedaan kunnen worden. 
Maar ook bijvoorbeeld was-
middel. Dan hoeft het die 
maand niet te worden gekocht! 
Maar vrijmoedig vragen we ook 
weer voor deze Kerst: helpt u 
weer mee? 

LAATSTE NIEUWS 

lak voor het schrijven van 
deze Nieuwsbrief kregen 
we weer verslagen van 

‘onze’ gezinnen. Vasile houdt 
ons daarmee uitstekend op de 
hoogte. De verslagen zijn zo 
snel mogelijk weer met onze 
sponsors gedeeld. Uit dat ver-
slag halen we nog wat berich-
ten. De namen zijn gefingeerd. 
Privacy...! 

22 JAAR 

e familie Vlade helpen 
we al 22 jaar. De man is 
nu 87(!) en zijn vrouw is 

veel jonger (62). Ze heeft twee 
jaar geleden een hersenbloe-
ding gehad. Ze is daar redelijk 
doorgekomen, maar heeft toch 
schade. Er is een minimaal 
pensioentje van de man ter be-
schikking. Twee zwakke men-
sen die we samen met hun vol-
wassen kinderen er doorheen 
helpen.  

UITSTRALING 

ij de Familie Tatarescu 
woont nog een volwassen 
dochter thuis. Ze wil 

graag opleiding verpleging 
doen maar dat mag niet. Ze is 
als kind door een besmette 
naald seropositief geraakt. Ook 
werk is daardoor moeilijk. Ze 
doet daarom veel vrijwilligers-
werk. Ze heeft een prachtige 
uitstraling. Maar dat levert 
geen geld op. De ouders hebben 
een minimaal pensioentje. Veel 
kinderen wonen in de buurt en 
helpen. Maar omgekeerd hel-
pen zij ook weer hun kinderen 
en kleinkinderen. Manna mag 
katalysator zijn daar in dat pro-
ces. 

VERZEKERING 

e familie Parasca is een 
groot gezin. De 11 kinde-
ren zijn allen volwassen 

en de meesten zijn getrouwd. 
Er is door ziekte van de man 
nauwelijks inkomen. Dus de 
kinderen helpen ook daar mee. 

De ouders zijn dankbaar dat ze 
allen nog in de kerk komen. 
Lastig is de suikerziekte van de 
moeder. Ook lastig is de premie 
van de ziektekostenverzekering. 
Die is de afgelopen jaren 3x zo 
hoog geworden en de dekking 
wordt steeds maar minder en 
eigen bijdragen steeds hoger. 

EENZAAM 

evrouw Pirvu, de we-
duwe zonder inkomen 
met 8 inmiddels vol-

wassen kinderen, gelooft dat zij 
door gebed genezen is van kan-
ker. We zijn een half jaar verder 
en ze laat de meeste medicijnen 
nu staan. En ze voelt zich nu 
wel beter! Helaas is nog niets 
medisch vastgesteld daarvan. 
De kinderen zijn de deur uit. 
Een aantal werkt in Duitsland, 
maar ook dat is geen vetpot. De 
moeder voelt zich soms een-
zaam. We bemoedigen haar en 
samen met de kinderen helpen 
we haar! 

TE VAAK SPANNING 

ij de familie Ciora is er al 
jaren veel spanning. Hoe 
kan het ook anders. De 

vader werkt veel, maar dat le-
vert niet genoeg op voor zijn 
gezin met 13 kinderen. De oud-
ste kinderen zijn al volwassen 
maar door alle spanningen is 
de relatie met hen soms moei-
zaam. Gelukkig herstellen er 
ook weer dingen. Dat dan weer 
wel. De oudste nog thuis zijnde 
dochter werkte erbij voor haar 
studie medisch analiste. Dat 
was te zwaar. Gelukkig is er via 
Manna voor het afgelopen sei-
zoen hulp gekomen. Op won-
derlijke manier is ook dit jaar 
het hele bedrag voor haar stu-
die ter beschikking! En dat is 
een enorme bemoediging in dit 
gezin waar de jongste ook nog 
eens een ‘Down’ kind is. 

2019! 

n zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. De teneur 
van het verslag dat we 

kregen is dat we in ‘onze’ ge-
zinnen tot zegen mogen zijn. Ze 
zeggen het zo vaak: “Uw hulp is 
alsof God zelf voor ons zorgt 
elke maand weer”. Het bemoe-
digt hen en weerhoudt ze van 
uitzichtloosheid, depressie. We 
zijn dankbaar dat we samen 

met U zo werkend in het Ko-
ninkrijk 2019 in mogen gaan. 
We hopen de gezinnen komend 
jaar weer te bezoeken. We zien 
er naar uit.  

 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 

 Kerst extraatje (€20 per gezin 
en een Kerstpakket twv 
€25,00) 

 Winterwarmte ... 
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We wensen U fijne Feestdagen en 

een gezegend 2019! 
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