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ALTIJD SLECHT NIEUWS 

Of...? 
p de nieuwssite Nu.nl 
valt regelmatig een item 
met “Goed nieuws” te le-

zen. Dit om een beetje tegen-
wicht te geven voor al het nega-
tieve en slechte nieuws dat da-
gelijks de revue passeert. Al-
leen, het is niet meer dan één 
item tussen alle andere ‘gewo-
ne’ nieuwsberichten. In deze 
Nieuwsbrief treft u moeilijke 
dingen aan, maar ook positieve 
dingen. Want naast de zorgen 
en problemen die er leven in 
onze gezinnen, hebben we in 
deze nieuwsbrief ook goed 
nieuws te brengen. Nieuws 
waarover we verwonderd zijn 
én dankbaar. 

AUTO ACTIE 

orig jaar startten we een 
actie om geld bij elkaar te 
krijgen voor een auto 

voor de familie Piscoi. De VW 
Golf was 18 jaar oud en had 
bijna 400.000 kilometer op de 
teller staan. En kilometers ma-
ken in Roemenië is door de 
vaak minder goede wegen, best 
wel pittig voor de auto. Ook dat 
soort wegen worden maande-
lijks bereden om diverse spon-
sorgezinnen te bezoeken. Tot 
onze verrassing kwamen er al 
snel mooie giften voor de auto 
binnen. Soms zelfs hele grote 
giften. Begin maart was er vol-
doende geld om een goede auto 
te kunnen aanschaffen. Echter, 
de corona-lockdown verhin-
derde het om de zaak rond te 
maken.  

VERTRAGING, MAAR... 

e liepen dus de nodige 
vertraging op. Dat leek 
in eerste instantie een 

tegenvaller. Echter, in het voor-
jaar kwam er een bijzondere 

extra gift binnen. Hierdoor 
kwam er ruimte voor een veel 
geschiktere auto. Handig voor 
het bezorgen van de Kerst- en 
Paaspakketten, mensen weg-
brengen en last but not least, 
ook Manna is er blij mee. Want 
tijdens de bezoekreizen worden 
we altijd “getaxied” naar de ge-
zinnen toe. Vaak ook nog met 
pakketten erbij. Maar, afgelo-
pen week is het er dan toch 
echt van gekomen: er is een 
nieuwe Dacia besteld. Een 
Roemeense auto. Een goede! 
Het kon zelfs een diesel wor-
den. En dat is  efficiënt want 
deze diesel verbruikt zo’n 4-5 
liter per 100 km. Dat redt je 
met benzine niet. Dus daar zit 
maandelijks voordeel. In Roe-
menië is de prijs van diesel bij-
na gelijk aan de benzineprijs. 
Dieselauto’s worden in Roeme-
nië niet extra belast. Verder 
zijn de prijzen van nieuwe au-
to’s veel lager van hier. Er hoeft 
veel minder belasting te wor-
den betaald bij aankoop. 
We verwachten dat de auto 
eind juli, begin augustus, gele-
verd wordt. 

1 OP 1000 

u we het toch over auto’s 
hebben, we lazen dat in 
Roemenië maar 1 op de 

1000 inwoners over een auto 
beschikt! Tegelijkertijd is Roe-
menië in Europa koploper als 
het gaat om fatale verkeerson-
gelukken. Gelukkig hebben we 
al die afgelopen jaren dat we in 
Roemenië kwamen, mogen er-
varen dat Vasile een goede 
chauffeur is die geen onnodige 
risico’s neemt. Geen garantie, 
maar wél een pluspunt. 

COMPUTERS EN HOUT 

ok in Roemenië werd er 
door de scholen veel on-
derwijs op afstand gege-

ven. Echter, bij één gezin was 
er nog geen internet en bij een 
ander gezin ontbrak een ge-

schikte pc. Vreemd genoeg wa-
ren in Roemenië geschikte re-
furbished pc’s veel te duur. Bij 
toeval echter kregen we een ge-
schikte pc en konden we voor-
delig een gebruikte, geschikte 
laptop kopen. We hebben het 
risico maar genomen en de 
zaak per bode (verzekerd) op-
gestuurd. De spullen kwamen 
onbeschadigd aan na 2 weken! 
Bij het gezin zonder internet 
hebben we de voor de deur lig-
gende glasvezel laten aanslui-
ten. Dat is dan weer heel goed-
koop in Roemenië. Manna be-
taalt voorlopig het abonne-
ment. Ook na de coronacrisis 
komt dit natuurlijk goed van 
pas bij school en voortgezette 
studies. In een (groot) gezin 
kun je niet meer zonder inter-
net. Je zult minstens de kin-
deren moeten leren hoe er mee 
om te gaan. Naast computers is 
er ook weer hout aangeschaft 
voor gezinnen die op hout sto-
ken en koken. De houtprijzen 
zijn in mei/juni het laagst. Hoe 
meer richting winter gaat, hoe 
duurder het wordt.  

 
De doos met de pc en laptop kwam 

onbeschadigd aan! 

WERKLOOS 

oor de crisis heeft de 
werkloosheid ook bij een 
aantal van onze gezinnen 

toegeslagen. En lang niet altijd 
is er een vangnet in de vorm 
van een uitkering. Bij één gezin 
woont een dochter in met twee 
kinderen na een trieste schei-
ding (drugs...). Ze werkte in 
een bedrijf dat afhankelijk was 
van de horeca. Dus werd ze 
prompt ontslagen wegens de 
coronacrisis. Er was geen werk 
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meer. Ze viel terug op zorg van 
de ouders. Gelukkig konden we 
ook hier beetje bijspringen 
door extra sponsoring. Uw ex-
tra giften maakten dat moge-
lijk! 

CORONA 

ok in het werk van stich-
ting Manna speelt de co-
ronacrisis zijn rol. Tij-

dens de lockdown mocht men 
alleen naar de dichtstbijzijnde 
supermarkt gaan. Een vergun-
ning was nodig voor méér. De 
sponsoring leek niet bezorgd te 
kunnen worden. Maar een op-
lossing werd gevonden. In onze 
sponsorgezinnen is er ook een 
voorganger van een kleine kerk 
(dat is geen betaalde baan). 
Maar hij had wel toestemming 
vanwege zijn functie om tijdens 
de lockdown te kunnen reizen. 
Afgesproken werd dat hij het 
sponsorgeld zou rondbrengen 
bij de gezinnen. Vasile sprak 
met hem af bij het winkelcen-
trum om handtekeninglijsten 
en het geld te overhandigen. De 
slimme oplossing bleek een bij-
zondere verassing voor de 
sponsorgezinnen die er al op 
hadden gerekend dat door het 
uitblijven van de sponsoring 
het extra moeilijk zou worden. 
Sterker nog: we konden dit jaar 
met Pasen en zelfs ook met 
Pinksteren een extraatje geven, 
middenin de lockdown. Geluk-
kig kan Vasile door de versoe-
pelingen de sponsoring van ju-
ni weer zelf de sponsoring 

rondbrengen.  

GEEN BESMETTINGEN 

ot op heden hebben we 
geen melding gekregen 
dat er in de gezinnen zelf 

sprake is van een coronabe-
smetting. Wel zijn er zorgen 
over verlies van werk. Ook laat 
de gezondheid van veel mensen 
te wensen over door gebrek aan 
goede voeding en medische 
zorg. Dat maakt hen extra 
kwetsbaar en ook wat angstig. 
Te meer omdat ze weten dat als 
je onverhoopt vanwege corona 
aan zuurstof moet, dat dat heel 
lastig wordt en je dus eigenlijk 
kansloos bent. 

BEZOEKREIS 

e bezoekreis die we zou-
den maken in het voor-
jaar is uiteraard niet 

doorgegaan. Dat betekent dat 
we nog geen kans hebben ge-
had om weer even uitgebreid 
bij te praten bij de gezinnen. 
We hopen dat we in het najaar 
alsnog de reis kunnen maken.  

DANK 

ok deze nieuwsbrief kun-
nen we niet anders af-
sluiten dan onze dank uit 

te spreken aan onze Heer die 
harten heeft bewerkt om de ge-
zinnen die we ondersteunen, 
extra te helpen. We konden 
daarmee deze mensen een 
enorme bemoediging geven. Ze 

ervoeren dat God op deze apar-
te manier naar hen omzag. Ook 
het wonder van de auto, heeft 
op onze beurt, ons weer bij-
zonder bemoedigd om niet 
door te gaan met Manna an 
sich, maar om de klus te doen 
die God ons gaf. En die heet in 
ons geval: Manna...!  

 ALGEMENE INFO 

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. 

DE PUNTEN: 

 Bid voor de gezondheid van 
‘onze’ gezinnen 

 Ondersteuning voor de win-
terbrandstof 

 Extra hulp voor gevolgen van 
corona crisis 

 HELPT U MEE? 
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Op bezoek bij een gezin geeft de kans om bij te praten. Op dit moment is dat 

nauwelijks mogelijk. Want ook daar geldt de anderhalve meter... 


