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I

n deze Nieuwsbrief blikken
we terug op het afgelopen
jaar. Corona zou centraal
kunnen staan daarin. Immers
vanaf februari van het afgelopen jaar domineert het alle
nieuwsbulletins in binnen- en
buitenland. Ook Roemenië en
Manna kregen er volop mee te
maken. Maar gelukkig stond
niet alleen corona centraal bij
Manna in 2020. We kijken eigenlijk terug op een prachtig
jaar. Kijkt u met ons mee in deze Nieuwsbrief?
DECEMBER 2019

D

ecember 2019, we waren
volop aan de gang voor
de auto van Vasile en Sofia in Roemenië. Die moest
dringend vervangen worden.
Gaande de weg voltrok zich een
wonder. Verrassende giften en
een mooie inruilsubsidie om
slechte oude diesels van de weg
af te krijgen in Roemenië
maakte het zelfs mogelijk om te
gaan voor een nieuwe auto.

OOK IN ROEMENIË

Toen dat duidelijk werd, brak
de pandemie ook uit in Roemenië. De lock-down was daar
volledig. Gelukkig kon Vasile
de sponsoring met hulp van
een predikant bij de gezinnen
laten brengen. Predikanten
hadden vrijstelling van de volledige lock-down!
INTERNET

L

ock-down was er niet op
internet. Dus was er tijd
om zorgvuldig te zoeken
naar de auto die het beste past
bij het werk van Vasile en Sofia. En dat was toch wel ingewikkeld. Een hybride? Ja, dat
rijdt zuinig. Maar als je over
een paar jaar het accupakket
moet vervangen, zijn er weer
hoge kosten. Een kleine, goedkope auto? We hebben met elkaar heel wat heen en weer
gemaild en geappt en kwamen
tot een mooie keuze.
DACIA

A

part was dat we uitkwamen bij een Roemeense
auto. Want alles bij elkaar kwam dat als beste keuze
naar voren: een moderne scho-

ne Dacia diesel die ook nog
ruimte had voor van alles wat
er te doen is! Een diesel heeft
weinig onderhoud nodig en de
brandstof is ook goed te doen!
KLEIN

D

e keuze viel op de Roemeense Dacia Duster. In
mei kon de deal worden
beklonken. De auto werd eind
juli geleverd. We zijn alle gevers en bovenal God ontzettend
dankbaar dat dit zo heeft mogen zijn. We zijn met Manna
een kleine stichting. Daardoor
hebben we ook heel weinig kosten. Maar een dergelijk groot
project, we voelen ons een
beetje als Gideon!
PAASEXTRAATJE

M

et Pasen geven we de
gezinnen altijd een
paaspakket. Pasen is
heel belangrijk in Roemenië!
Maar dat werd tijdens de lockdown te ingewikkeld. Dus hebben we in plaats van de paaspakketten een extra bedrag bij
de sponsoring de gegeven. En
dat kwam goed van pas bij de
gezinnen. Want door de lockdown werden ook mensen naar
huis gestuurd omdat er geen
werk was. En dus werd ook inkomen gemist. Door een speciale gift konden we dit met
Pinksteren herhalen!
HEEL GEZIN ZIEK

T

Een wonder. In het kenteken werd natuurlijk ook MNA mee aangeschaft!

ijdens de eerste golf waren er in de “onze” gezinnen geen coronagevallen.
Helaas is dat in de huidige golf
anders. In een gezin met 9 kinderen hebben ze het allemaal
gekregen. De vader dacht zelfs
dat hij zou overlijden. In een
ander gezin heeft de moeder,
die ook suikerpatiënt is, het
opgelopen. De vader heeft wel
verschijnselen, maar werd niet
positief getest. Op dit moment
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lijkt het er op dat allen weer
aan de beterende hand zijn.
GEEN ZIEKENHUIS

W

e zijn blij dat tot nu toe
niemand zo ziek werd
dat ziekenhuisopname
n0dig was. Want we lazen eind
november dat de COVID patienten in een groot aantal ziekenhuizen tijdens de 2e golf in
Roemenië op de gangen lagen
of zelfs niet opgenomen konden worden. Toestanden waarover we in het Nederlandse
nieuws eigenlijk niets lezen.

MISSCHIEN U?

W

e waren er niet naar op
zoek. Maar onverwacht
werd ons gevraagd
door een predikant of we kans
zagen om een bepaald gezin te
gaan sponsoren. Een jong gezin
met zes kinderen, de zevende is
op komst. De oudste is 9 jaar.
De vader heeft een klein onregelmatig inkomen. We willen
aan dit verzoek voldoen. Wilt u
meehelpen bij dit gezin? We
hopen op twee sponsors die
€25 per maand willen geven of
één van €50. Want dat laatste
kan natuurlijk ook.

BIJZONDER

I

n één van de sponsorgezinnen was er ook een feestje
te vieren. Eén van de oudste
dochters was het armoede gedoe thuis zat en vertrok in
2015. Ze was toen 18. Na twee
jaar kreeg ze spijt. Ze bekeerde
zich, liet zich dopen en kwam
weer thuis wonen. Ze ging weer
studeren: medisch analiste. Om
de studie te betalen had ze een
baantje. Dat werd echter te
zwaar. Toen we dit aan hun
sponsors vertelden kwam een
prachtig aanbod.

BEZOEKREIS

I

n de vorige Nieuwsbrief
schreven we dat we zouden
proberen om in het najaar
een bezoekreis te maken. Ook
die reis kon niet doorgaan. Een
heel jaar geen bezoekreis! Dat
is sinds het begin van Manna
(1992) nog nooit gebeurd. Gelukkig helpt Vasile ons enorm
door regelmatig de stand van
zaken in de gezinnen door te
geven. Met die gegevens kunnen we dan weer de gezinssponsors op de hoogte
houden.

GEËMOTIONEERD

D

e studie zou volledig
door een sponsor worden betaald, onder het
motto: “iedereen verdient een
tweede kans!” Die sponsor
heeft woord gehouden en Mihaela ook. Ze bekroonde dit
jaar haar studie met een diploma! De diploma-uitreiking
gaat daar nog heel officieel zoals op de foto te zien is. Ze is nu
aan het solliciteren. Ze wil een
inkomensbijdrage aan het gezin gaan leveren. Gaat vast lukken! We zijn dankbaar dat we
met elkaar door de schouders
er onder te zetten, dit hebben
mogen bereiken.

KERST 2020

I

n december gaan we proberen om traditiegetrouw
weer kerstpakketten te bezorgen samen met de sponsoring. Vasile heeft al mogelijkheden in kaart waardoor het
ondanks de coronabeperkingen, toch veilig mogelijk is. En
het is goed om te laten merken
dat we er voor de gezinnen zijn.
De man in één van onze gezinnen, die door zijn hemofilie
geen benen meer heeft, is sinds
februari het huis niet meer uit
geweest. Daar is een bemoediging geen overbodige luxe!
VANDAAG

D

Dankbaar en trotse ouders!

e
coronabeperkingen
hebben niet verhinderd
om door te gaan met
hulp. We zijn dankbaar dat dat
kon. Dank voor uw trouwe
steun, dank aan Vasile en Sofia,
dank aan de gezinnen die we
mochten helpen en last but not
least, dank aan onze Hemelse
Vader. We hopen dat we in

2021 de draad weer op kunnen
pakken als vanouds. Voorlopig
vandaag maar doen, wat vandaag mogelijk is!
WENS

W

e wensen u vooral gezondheid en gezegende
feestdagen toe en een
goed 2021!
ALGEMENE INFO

A

ls u het werk in Roemenië
door Stichting Manna
wilt steunen, dan kan dat.
Misschien door een gezin financieel te sponsoren? Elke
maand maakt u dan geld over
aan Stichting Manna (meestal
€25,00 of €50,00). U ontvangt
van Manna een foto van “uw”
gezin en het adres. Minstens
één maal per jaar ontvangt u
van Manna een bezoekverslag
met, indien mogelijk, foto’s
daarvan. 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 extra ondersteuningen of voor de bezoekreizen.
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 winterbrandstof en Kerstpakketten!
 Extra hulp voor gevolgen van
corona crisis
 HELPT U MEE?


Colofon
Uitgave:
Stichting Roemenië Manna
p/a Simke Kloostermanstrjitte 19
9061 BB Gytsjerk
 058 – 7850997

Bank: NL65 INGB 0000292663
BIC INGBNL2A [ANBI]
t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel
KvK Rotterdam 41133131
Tekst en lay-out:
Bert & Els Stortenbeker
Namen van gezinnen zijn altijd aangepast!

