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WIE ZOET IS... 

Macaroni 
et is al weer enige tijd 
geleden dat we van één 
van de kinderen uit een 

sponsorgezin hoorde, dat er bij 
hen op bijzondere dagen maca-
roni met suiker werd gegeten. 
Dus ook met Kerst. En als er 
één ding was wat dit kind ver-
afschuwde, dan was het wel 
macaroni met suiker! Ze had 
nog liever honger dan dat ze 
dat moest eten. Kerst had voor 
haar geen prettige bijsmaak...  

ARM KIND? 

n dan te bedenken, dat er 
in onze jaarlijkse kerst-
pakketten altijd wel ma-

caroni zit én suiker…. Ook dit 
jaar kunnen we weer kerstpak-
ketten laten bezorgen. En ook 
dit jaar zitten de genoemde 
producten daar ongetwijfeld 
weer in. Arm kind? Nee, geluk-
kig niet. Want door de jaren-
lange sponsoring komt de ma-
caroni met suiker niet meer op 
tafel en kan er ‘normaal’ maca-
roni worden gemaakt! 

KERSTPAKKET + + 

verigens, dankzij de vele 
giften die we krijgen, 
kunnen we al een paar 

jaar een uitgebreider kerstpak-
ket samenstellen. Grote kans 
dat daar dus ook macaroni en 
suiker inzit. Maar ook échte 
macaronisaus en ingrediënten 
om lekkere koekjes te bakken 
en rijst en snoep… Verder ook 
nuttige dingen als waspoeder 
en schoonmaakmiddelen (die 
zijn in Roemenië vaak duurder 
dan in Nederland). Bovendien 
krijgen alle sponsorgezinnen 
met kerst een halve sponsoring 
extra. Soms omdat de sponsors 
dat geven. In andere gevallen 

neemt Manna dit voor haar re-
kening. 

INKOPEN EN BEZORGEN 

et samenstellen en be-
zorgen van die pakket-
ten is een enorme klus. 

Misschien ten overvloede: we 
kopen alle ingrediënten in 
Roemenië. Vasile en Sofia Pis-
coi, onze contactpersonen ko-
pen zo groot en goedkoop mo-
gelijk in en dan maar inladen 
en rijden... Hoera voor de auto 
van Manna! We weten inmid-
dels dat het altijd feest is als de 
pakketten door Vasile en Sofia 
worden gebracht. 

DE FAMILIE PISCOI 

at zijn we blij en dank-
baar voor deze men-
sen! Natuurlijk moeten 

we ook hun kinderen niet ver-
geten. Ook zij steken de handen 
uit de mouwen als dat nodig is. 
Niet alleen worden de kerst- en 
paaspakketten verzorgd, maar 
er is ook nog zo veel ander ‘ont-
zichtbaar’ werk wat zij als gezin 
het hele jaar door voor Stich-
ting Manna verrichten. We zien 
door hen heen de Hand van 
God aan het werk. En dat geeft 
vreugde! Maakt u niet onge-
rust, ook de familie Piscoi krijgt 
een kerstpakket! 

2006 

an het eind van het jaar is 
het onvermijdelijk dat je 
terugkijkt op wat er alle-

maal is gebeurd. Wij, dus ook 
u, kunnen, wat Manna betreft, 
met dankbaarheid op het afge-
lopen jaar terugkijken. Wat 
hebben we weer veel kunnen 
doen. Zo was er elke maand 
weer de ‘gewone’ sponsoring 
voor alle gezinnen. Gewoon 
misschien in onze beleving, 
maar voor de gezinnen daar he-
lemaal niet zo ‘gewoon’. De 
trouw waarmee u geeft, is voor 
hen elke maand opnieuw reden 
voor grote dankbaarheid. Naast 

deze maandelijkse sponsoring 
waren er de extra giften, soms 
voor een speciaal doel, soms 
ook vrij te besteden. 

DE BRAND 

peciale giften gaf u bij-
voorbeeld voor de familie 
Closca. In de kerstnacht 

van 2005 brandde bij hen de 
schuur af. Ze hadden in die 
schuur twee kamers willen rea-
liseren voor de oudste kinde-
ren. Ze wonen namelijk in een 
heel klein en heel vochtig huis-
je. Het leek een verlies, maar 
bleek uiteindelijk winst. Want 
er kon in plaats van twee ka-
mers in een bouwvallige 
schuur, een heel nieuw huis ge-
bouwd worden. Dit alles was 
mogelijk dankzij de steun die 
dit gezin werkelijk van alle kan-
ten kreeg. De kerk waartoe zij 
behoren, hielp met stenen. 
Dankzij uw financiële hulp, 
konden er ramen en deuren 
aangeschaft worden. Op dit 
moment is het huis zelf klaar. 
Wel moet er nog het nodige 
binnenwerk gebeuren, keuken, 
verwarming. Het is in ieder ge-
val een geweldige prestatie, als 
je bedenkt, dat dit huis eigen-
handig door de vader, met be-
hulp van de oudste kinderen, is 
gebouwd. We hopen dat ze snel 
in staat zullen zijn het huis af te 
bouwen. Helpen we mee? 

 
Een foto die gemaakt werd deze 

zomer.  Inmiddels is de tweede etage 
en het dak erop. Nu de verwarming en 
de afbouw nog. Het is niet groot maar 
het zal wel een grote verbetering zijn! 
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BLIJFT BELANGRIJK 

e medicijnpot bleef ge-
vuld, iets waar menig ge-
zin van heeft kunnen 

profiteren. Zo kon er een moe-
der van een groot gezin geope-
reerd worden, en kreeg een va-
der een tandheelkundige be-
handeling, die hem van de 
nooit aflatende pijn verloste. 

WINTER 2005/2006 

e winter van 2005-2006 
was koud in Roemenië. 
Het hout waarmee door 

veel gezinnen wordt gestookt, 
was telkens snel op en werd 
met de keer duurder. Hartver-
warmend was uw steun, waar-
door er extra hout gekocht kon 
worden. Ook was er extra hulp 
voor een gezin dat in een huisje 
woonde waarvan het dak defect 
was. Een dekzeil bood de nodi-
ge bescherming tegen de ergste 
tocht en kou. Inmiddels is dit 
gezin verhuisd naar een dorpje 
verderop in Roemenië buiten 
ons werkgebied. Met hulp van 
vrienden proberen ze daar een 
nieuw bestaan op te bouwen. 

 
In het voorjaar stond het water in een 

rivier die dicht bij het huis van een 
sponsorgegin loopt angstwekkend 
hoog. De dijk hield het. Elders in 

Roemenië waren er flinke 
overstromingen met veel schade. 

SUCCES! 

e bijlessen, ook zoiets. 
Die worden gegeven aan 
kinderen die het nodig 

hebben door wat voor oorzaak 
ook. Tot vorig jaar werden die 
bijlessen pas in het laatste jaar 
van de basisopleiding gegeven. 
Maar voor sommige kinderen 
was dat wat laat, ze waren dan 
al te ver achter. Maar een jaar 
eerder met bijlessen beginnen, 
betekent, dat er ook meer geld 
voor beschikbaar moet zijn. 
Ook hierin was, is en blijft uw 
hulp hard nodig. Zeker nu ook 
Roemenië bij Europa mag gaan 
horen, is het van het grootste 

belang, dat kinderen een oplei-
ding afmaken. Je zult straks 
een diploma moeten hebben 
om werk te vinden. En de bij-
lessen helpen! Want de resulta-
ten van deze kinderen verbete-
ren zichtbaar! 

1 JANUARI 2007 

anaf 1 januari 2007 hoort 
Roemenië ook bij ‘Euro-
pa’. De eerste tijd zal be-

paald nog geen paradijs met 
gouden straten opleveren. Te 
verwachten valt dat alles de 
komende tijd duurder zal wor-
den. Het invoeren van de Eu-
ropese regels op allerlei gebied, 
zal meer kosten dan het ople-
vert. Zoals het er nu naar uit-
ziet, zullen juist die mensen die 
nu al op of onder de armoede-
grens leven, daar de meeste 
klappen van krijgen. 

UITSPRAAK 

n deze laatste nieuwsbrief 
van dit jaar willen we na-
tuurlijk ook de hartelijke 

dank overbrengen aan u van 
‘onze’ sponsorgezinnen. Vasile 
Piscoi bezoekt deze gezinnen 
elke maand. We citeren een uit-
spraak van hem: “Ik zie en hoor 
elke maand wat jullie doen bij 
de gezinnen. Onderschat niet 
het belang ervan. Het is een 
groot werk door God geleid.” 
Het maakt ons verlegen. Maar 
wij willen u deze uitspraak niet 
onthouden. Want als u er niet 
was... 

 
Een moeder die u heel hartelijk 

bedankt voor alles wat er door de 
jaren hen voor haar gezin is gedaan 

ZEGEN! 

e wensen u heel goede 
kerstdagen toe en Gods 
onmisbare zegen voor 

het nieuwe jaar! 

HOE STEUNT U MANNA? 

ls u het werk in Roemenië 
door Stichting Manna 
wilt steunen, dan kan dat. 

Als vrijwilliger? Meldt u 
aan! Of misschien door een ge-
zin financieel te sponsoren? El-
ke maand maakt u dan geld 
over aan Stichting Manna 
(meestal €23,00, minimaal 
€11,50). U ontvangt van Manna 
een foto van ‘uw’ gezin en het 
adres. Minstens één maal per 
jaar ontvangt u een verslagje 
van Manna over het gezin dat u 
sponsort en een nieuwe foto. 
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 
kleine extra ondersteuningen of 
voor de reizen. 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 

n Kerstpakketten 
n De ½ extra sponsoring 
n Medicijnpot  
n Bijlessen voor kinderen uit 

onze gezinnen die dat nodig 
hebben 

n Ons e-mail adres is gewij-
zigd – zie colofon. 
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