
JAARVERSLAG 2020 
St Roemenië Manna 
Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

 
 
Algemeen 
Het aantal gezinnen dat werd ondersteund per 1 januari 2020 bedroeg 13. Vanaf november 
werd op verzoek van een predikant in Roemenië, één gezin aan de sponsoring toegevoegd. 
Voor het gezin werd een sponsor gezocht. Deze werd eind december gevonden. In januari 
2020 besloten de volwassen kinderen in een sponsorgezin de moeder, die weduwe was 
geworden, zelf te gaan onderhouden. Zodoende bleef het aantal sponsorgezinnen 13. 
 
1. Sponsoring 

Een klein tekort in de sponsoring begin 2020 werd weggewerkt. Aan het eind 
van het jaar was er maandelijks € 7,05 sponsoring over, hetgeen in aan de 
calamiteiten pot werd toegevoegd. 
 

2. COVID-19 
In Roemenië was de COVID-19 crisis ernstig. Een paar keer was code zwart 
aan de orde. In een aantal sponsorgezinnen vielen inkomsten weg. Dankzij 
mooie extra giften werd extra ondersteuning geven. Ook werden twee 
gezinnen geholpen met computers voor het thuisonderwijs. In dit geval was 
het efficiënt deze in Nederland aan te kopen en te verzenden naar Roemenië, 
wat prima gelukt is. Enkele gezinnen werden met COVID-19 geconfronteerd. 
Ondanks dat de ziekte soms ernstig was, kon men gelukkig uit de 
overlopende ziekenhuizen vandaan blijven. 
Omdat wegens regelmatige lock-downs de sponsoring niet bezorgd kon 
worden door ons contact, werd een predikant ingeschakeld die bekend was 
met Manna en tijdens lock-downs meer permissies had. 
 

3. Pasen en Kerst 
De Paas- en Kerstpakketten konden door COVID-19 ook niet worden 
samengesteld en worden bezorgd. Ze werden dit jaar in geldvorm aan de 
gezinnen gegeven. Met Pinksteren hebben we dit jaar ook een extraatje 
gegeven. 

 
4. Auto 

In 2020 werd het beoogde bedrag voor de aankoop van de auto bereikt. Een 
in 2021 te ontvangen legaat completeerde het bedrag voor een Dacia Duster. 
Door de COVID-19 lock-downs moest er wel een gunstig moment voor de 
aankoop worden afgewacht. Eind juli kreeg ons contact weer een prima stuk 
gereedschap om de Manna gezinnen te ondersteunen! 

 
5. Extra hulp aan gezinnen 

In het afgelopen jaar gaven we dankzij speciale giften de volgende extra 
ondersteuning: 
● We hielpen bij de aanschaf van winterbrandstof; 
● Enkele sponsors gaven extra bedragen die 100% werden doorgegeven aan 

betreffende gezinnen; 
● Studiekosten in een gezin werden betaald, de drie jaar ondersteunde 

studie werd met succes en ontroering dankbaar afgesloten; 
● Extra tandartskosten werden worden betaald. 
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● Eerder genoemde computers voor thuisonderwijs werden via ons contact 
bij de beoogde gezinnen afgeleverd; 

● Aan de eerder genoemde predikant werden een paar keer extra bedragen 
gegeven om in zijn omgeving te kunnen helpen tijdens de pieken van 
COVID-19. 

 
6. Bezoekreis 

De geplande bezoekreis kon door COVID-19 niet worden gemaakt. Gelukkig 
hield ons contact ons prima op de hoogte waardoor we aan de sponsors toch 
goed verantwoording konden afleggen. 
 

7. Communicatie 
● Naar aanleiding van de auto actie mocht Manna in januari in een EO Radio 

5 programma vertellen over het Manna werk. Het was bijzonder dat Vasile 
in Nederland was en ook daaraan zijn steentje bijdroeg; 

● Er werden 2 Nieuwsbrieven verspreid. Per email hielden we 2x onze 
achterban op de hoogte van de COVID-19 ontwikkelingen in onze gezinnen 
en in Roemenië; 

● De gezinssponsors stuurden we twee keer verslagen over hun gezin; 
● De internetsite werd onderhouden. 
 

8. Stichting 
Het jaar 2020 sloten we af met een positief saldo. Dit was vooral ingegeven 
door de auto actie. Als we die niet meerekenen dan zien we dat het saldo iets 
negatief is, hetgeen uit de reserve werd aangevuld. Het toegezegd legaat zal 
dat weer compenseren. 
Stichting Manna heeft de intentie om gezinnen die we op 31/12/2019 
ondersteunen, te blijven helpen in 2021 mits we daar voor sponsorgelden 
blijven ontvangen.  
Een financieel overzicht van 2020 is te vinden onder punt 9. 

  



Jaarverslag 2020 Pagina 3 van 3 

 

9. Financieel verslag 2020 Stichting Roemenië Manna 
 
Jaaroverzicht 2020

Inkomsten Bestedingen

sponsoring 9.717,56€   sponsoring 10.194,18€  

extra ondersteuningen 1.785,00€   extra ondersteuningen 1.327,00€   

tbv kerst & pasen 300,00€     kerst & paaspakketten 1.110,00€   

auto 250,00€     auto 14.595,16€  

noodfonds 785,00€     noodfonds 255,00€     

winterwarmte 240,00€     winterwarmte 401,00€     

algemene giften 5.027,50€   bankkosten 458,65€     

UIT 2019:

winterwarmte saldo 1.737,12€   

medicijnpot saldo 500,00€     

tbv tandarts 200,00€     

autoactie saldo 10.719,54€  

te verstrekken kerstgiften 200,00€     

Van reserve 4.410,78€   

Totale inkomsten 35.872,50€  Totale kosten/bestedingen 35.872,50€  

Activa Passiva

bank 7.394,94€   winterwarmte saldo 1.576,12€   

kas 136,57€     medicijnpot saldo 500,00€     

tandartskosten 200,00€     

extra ondersteuning saldo 538,00€     

noodfonds saldo 530,00€     

eigen vermogen 4.187,39€   

Totale Activa 7.531,51€   Totale Passiva 7.531,51€   

 
 

Verslag goedgekeurd door Bestuur St Roemenië Manna dd 30 juni 2020 
 
 
 


