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Vertrouwen

D

e afgelopen periode konden we zien dat in Roemenië een groot gebrek
aan vertrouwen aan de orde is.
En niet alleen in Roemenië
overigens. Want ondanks dat er
voor Covid een vaccin beschikbaar is, vertrouwen veel mensen de werking van het vaccin
op lange duur niet echt. Het
leidt op dit moment tot grote
ellende in Roemenië. De vaccinatie is onder de 50%. Op het
Nederlandse NOS Journaal
konden we zien dat in Timisoara de ziekenhuizen weer overlopen met Covid patiënten.
Ook de ic’s lopen over. De gewone Covid patiënten liggen op
de eerste hulp...
REGERING AFGETREDEN

E

en paar weken geleden
viel ook de regering in
Roemenië. Dat werd niet
gemeld in het NOS Journaal.
Ook daarbij speelde gebrek aan
vertrouwen de grootste rol.
Gelden, bestemd voor regionale
ontwikkeling zouden in goed
vertrouwen ter beschikking
worden gesteld aan de regio’s.
Geen bureaucratie, ze konden
gewoon ontwikkelen. De oppositie vond dat niks en een motie
van wantrouwen deed de rest.
AARDGAS

O

ok in Roemenië wordt
veel aardgas gebruikt. De
laatste jaren gingen ook
een aantal “Manna” gezinnen
over op gas. Het hout werd veel
te duur. De meesten hebben
geen contract voor het gas. Ze
betalen de dagprijs per maand.
De huidige gasprijzen die alle
records breken, maakt dat onze
gezinnen weer voor de keuze
staan: dan maar weer hout. De

houthandel heeft daar echter al
op ingespeeld. Dus is hout ook
veel duurder geworden. We
hebben van de gezinnen nog
geen concrete vragen gehad om
te helpen. Hout kopen ze naar
de mogelijkheden van hun
budget. We rekenen er op dat
we komende maande flinke
ondersteuningsvragen
voor
zowel hout als gas zullen krijgen. We ondersteunen dankzij
u overigens al heel wat jaren in
winterwarmte bij onze gezinnen!
EVEN WAS ER RUIMTE!

D

e vorige Nieuwsbrief die
we schreven was in december 2020. Was er
geen nieuws dan? Ja, dat was
er wel natuurlijk. De vaste
sponsors hebben bezoekverslagen en foto’s van ‘hun’ gezin
ontvangen. Bezoekverslagen?
Jazeker. Want toen het nèt
weer kon, zijn Joop en Ria met
het vliegtuig naar Roemenië
gegaan om de gezinnen te bezoeken. Met QR codes en vaccinatiebewijzen gewapend lukte het om zonder quarantaines
de reis te maken.

fax. Daarmee communiceerden
we in de begintijd van Manna...
COVID GEVOLGEN

C

ovid liet een aantal gezinnen ook niet onberoerd,
zowel fysiek als in financieel opzicht. Sommigen liepen
een besmetting op en werden
ernstig ziek. Gelukkig kon in
“onze” kring iedereen uit het
ziekenhuis weg blijven. De
lock-downs
waren
echter
streng en zorgden ook voor verlies van werk en dus inkomen.
In één gezin woont een dochter
weer thuis met haar kinderen.
Ze moest helaas scheiden wegens drugsgebruik van de man.
Ze werkt in de horeca, maar
kwam natuurlijk thuis te zitten.
Even heeft ze nu weer kunnen
werken, maar nu met de 4e golf
gaat alles weer dicht. Weer
geen inkomen! Manna heeft
sinds de Covid het sponsorbedrag in dat gezin kunnen verhogen.

WEL OP DE HOOGTE

D

e laatste gezinsbezoeken
deden we in mei 2019. In
2020 was alles dicht
vanwege de pandemie. Ondanks dat waren we toch goed
op de hoogte van het wel en
wee van onze gezinnen. Vasile
gooide een schepje bovenop
zijn verslaglegging. Verder volgenden we het Roemeense
Nieuws over het verloop van de
pandemie in Roemenië. Daarover stuurde we per email een
paar berichten. Vasile maakte
ook filmpjes van “onze” gezinnen waarin hun sponsors werden toegesproken. En gelukkig
is er ook nog Whatsapp wat
communiceren met elkaar heel
wat makkelijker maakt dan het
sturen van bijvoorbeeld een

Niet alleen oppas, maar gewoon
inwonend bij oma!
BINNEN ZITTEN

A

l jaren sponsoren we een
gezin waar de vader het
een beetje liet afweten en
waarvan één van de drie kinderen geen benen meer heeft.
Die moesten worden afgezet
wegens een niet goed behandelde hemofilie. De oudste
zoon woont al jaren in Italië.
De dochter trouwde vrij laat
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nadat zij jaren het gezin mede
had geholpen te overleven. Edy
zat vooral thuis en ontwikkelde
zich vooral met behulp van de
computer en internet. Hij leerde zichzelf zelfs Engels daarmee! De vader overleed in
2018. Helaas is in augustus na
drie jaar huwelijk de man van
de dochter overleden aan kanker. Het verdriet in zo’n gezin
is natuurlijk groot. Manna mag
dit gezin al jaren helpen. Helpen om te blijven vertrouwen
op God en op de mensen die
God heeft uitgezocht om dit gezin te helpen via Manna.
EN WEER BINNEN

D

e Covid tijd was voor
Edy heel moeilijk. Hij
heeft een elektrische rolstoel. Hij durfde echter de deur
niet uit. Bang om een besmetting op te lopen. Dat zou in zijn
geval levensgevaarlijk zijn. Ook
nu, met deze 4e golf komt Edy
de deur weer niet uit. En daar
kan Manna niets aan doen.
Maar wát we kunnen, dat dóen
we.

Edy met zijn moeder en zus even
op het plaatsje voor het huis.
WARME TIJD

Z

oals vermeld maakten
Joop en Ria de reis toen
de beperkingen voor een
groot deel waren opgeschort.
Ze maakten de reis per vliegtuig. Met de auto die Vasile en
Sofia nu ter beschikking hebben is het bezoeken van de gezinnen prima te doen. Het was
letterlijk een warme reis. De
hele periode was het zo’n 35° C.
Na zo’n lange tijd was het weer

bijzonder om de gezinnen zelf
te ontmoeten. Het was niet alleen erg warm, maar het weerzien was ook warm.

we die bij Manna doen. Het
versterkt de band tussen de
sponsors en de gezinnen en bovenal het versterkt vertrouwen.
En juist dát kunnen we allemaal zo goed gebruiken in deze
tijd.
ALGEMENE INFO

Ria zit naast de inmiddels
herstelde mevrouw Parasca. Ze
was erg ziek van Covid en mede
dankzij de zorg van haar nog
thuiswonende dochter kon ze
herstellen
HUISVESTING

T

ijdens de reis werd ook
duidelijk dat we moeten
gaan helpen om een oplossing te zoeken voor de
woonsituatie van de familie
Vladoiuin. In 2006 woonden ze
in een krot dat op instorten
stond. Het lekte aan alle kanten. We hebben via de lokale
burgemeester toen voor elkaar
gekregen dat ze in een ander
huisje mocht gaan wonen. Dat
was ook niet best, maar wel
veel beter dan wat ze hadden.
De meest noodzakelijke zaken
werden aangelegd. Veel konden
we niet verbeteren aan dat
huis. De eigenaar was niet eens
bekend en dat betekent dat je
er zo uitgezet kan worden als
dat ineens zo uitkomt. Het huis
moet nu echter echt worden
aangepakt op enkele punten.
Helaas zijn er ook niet zo prettige buren gekomen. Om een
lang verhaal kort te maken: we
moeten gaan helpen om een
betere plek voor dit gezin te
vinden. We zijn via Vasile al
met de kerk in overleg. Maar
een huis vinden is ook in Roemenië niet eenvoudig. Zelf
hebben ze geen geld. We gaan
nu kijken of Manna met wat
ondersteuning dit proces een
duw in de goede richting kan
geven waardoor dit gezin ook
weer een beetje vertrouwen in
de toekomst kan hebben.
BEZOEK!VERSLAGEN

D

e sponsors konden we na
de reis weer echte bezoekverslagen toesturen.
En dat is toch een belangrijk
deel van de sponsoring zoals

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
 Bid voor een weg naar een
verhuizing voor de familie
Vladoiuin
 Hulp voor gevolgen van corona crisis
 Ondersteuning voor de winterbrandstof en straks de
Kerstpakketten!
 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!

