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IBAN EN ANBI 

Vier letters 
et loopt tegen het eind 
van het jaar. Ongemerkt 
verglijden in het jaar 

2014 gaat niet lukken. Voor u 
als sponsor niet, voor ons als 
stichting niet. IBAN komt er-
aan. Steeds vaker sturen ban-
ken hierover de nodige infor-
matie. Ons banknummer met 
‘iets’ ervoor en dat heet dan 
IBAN en is belangrijk. Hoe dan 
ook, voor u belangrijk om alert 
te blijven en aan te passen wat 
aangepast moet worden. Het 
‘nieuwe’ Mannanummer staat 
in het colofon. Dezelfde letters, 
maar dan anders is ANBI. Dat 
bestaat al een paar jaar, maar 
gaat veranderen. Daar hoeft u 
niets aan te doen. Dat is voor 
ons als stichting echter wel een 
punt van aandacht. De voor-
waarden waar een stichting aan 
moet doen om giften voor de 
gever aftrekbaar te maken voor 
de belasting, verscherpen. 
Manna kon met een paar aan-

passingen aan de nu verplichte 
website voldoen aan de nieuwe, 
strengere voorwaarden. Prettig 
voor u én voor ons. Uw belas-
tingaftrek blijft intact als u 
geeft aan Manna! 

NAJAARSBEZOEKEN 

ind oktober zijn Bert en 
Els Stortenbeker voor een 
korte bezoekreis naar 

Roemenië geweest. Samen met 
Vasile Piscoi zijn ze weer bij al-
le gezinnen thuis geweest. Af-
spraken die de vorige reis wer-
den gemaakt zijn gecheckt en er 
werd ingezoomd op problemen 
die in mei ter sprake waren ge-
komen. Bij het checken van af-
spraken kunt u denken aan 
dokters of tandartsbezoeken. 
Soms komen er tijdens bezoe-
ken medische nieuwe proble-
men op tafel. Mensen weten 
vaak wel naar welke arts ze toe 
moeten, maar hebben daar het 
geld niet voor. En niet elke arts 
is even duur en/of betrouwbaar 
in Roemenië. Soms is er geld 
toegezegd voor de tandarts 
maar heeft een bezoek nog niet 
plaatsgevonden. En dan zijn we 
benieuwd naar de oorzaak. 

Soms is die weg te nemen. 
Maar soms is het er gewoon 
nog niet van gekomen. Men is 
gewend aan pijn in het gebit... 

GELD OP JUISTE PLEK 

ls er geld beschikbaar is 
voor medische hulp in 
welke vorm dan ook, dan 

krijgen de mensen waar het om 
gaat dat geld nooit zelf in han-
den. Pas als ze aan kunnen to-
nen dat ze naar arts of tandarts 
zijn geweest, krijgen ze het geld 
of de rekening wordt recht-
streeks door Manna betaald. 
Dit om te voorkomen dat het 
beschikbare geld hier voor niet 
noodgedwongen even snel aan 
iets anders wordt uitgegeven. 
Want dat kan natuurlijk alleen 
in overleg. 

DOWN 

rouwe lezers weten dat in 
de familie Ciora een kind 
is dat het syndroom van 

Down heeft. De jongen is in-
middels twee jaar. Een lief 
knulletje dat voor iedereen zijn 
lachje klaar heeft. Echter, hij zit 
thuis de hele dag in een hoekje 
van de bank met een speelgoed-
je. Hij zou fysiotherapie moeten 
hebben en heeft daar ook recht 
op. Sterker nog, de behandelin-
gen worden gewoon vergoed. 
Toch krijgt hij deze zo noodza-
kelijke behandelingen niet. 
Oorzaak: zijn moeder weet niet 
hoe ze een paar keer per week 
in de stad moet komen. De bus 
is te duur. Op het moment dat 
we daarvoor een oplossing aan-
dragen merken we dat er ande-
re oorzaken zijn. Het kost tijd 
en extra aandacht. En dat is er 
eigenlijk niet. En ook is er 
niemand die zich als vrijwilliger 
aanbiedt en hen ondersteunt 
omdat die zich het lot van de 
jongen aantrekt. Armoede heeft 
in dit soort situaties een extra 
impact. En die cirkel is uiterst 
moeilijk te doorbreken, zo heb-
ben we gemerkt. 
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Iosef Beniamin zit met een krantje wat te spelen op de bank. Hij voelt heel slap en heeft 

fysiotherapie nodig. Zijn lach is hartveroverend... 
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Namen van gezinnen zijn altijd aangepast! 

 

VEEL PIJN 

n veel van de andere gezin-
nen is de situatie gelukkig 
redelijk stabiel. In andere 

gezinnen kan het van dag tot 
dag veranderen. Zoals bij Edy. 
We schreven regelmatig over 
hem. Hij heeft een zeldzame 
vorm van hemofilie. In feite is 
hij ernstig ziek. Maar er zijn tij-
den dat het redelijk goed met 
hem gaat. In die periodes gaat 
hij er met zijn elektrische rol-
stoel op uit, gaat bij vrienden 
op bezoek en doet veel met zijn 
computer. Deze keer echter 
schrokken we erg van zijn toe-
stand bij ons bezoek. Hij had 
ontzettend veel pijn en kreeg 
bij de kleinste aanraking al een 
inwendige bloeding. Hij sliep 
bijna niet van de pijn, zat dan 
ook de hele nacht rechtop om-
dat liggen niet mogelijk was, zo 
vertelde hij ons.  Onder de in-
druk waren we van zijn hou-
ding: rustig en vol vertrouwen 
in zijn hemelse Vader. Met me-
dicijnen moet deze toestand 
weer wat beter worden. Maar 
hij kan ook zo maar een bloe-
ding in de longen of het hart 
krijgen...  

 
Zoals altijd moedig, goedlachs. Door 
zijn beperking is de computer heel 

belangrijk voor hem. 

GOEDE TRADITIE 

et is bijna kerst. Nor-
maal gesproken zou u 
onze laatste nieuwsbrief 

van het jaar iets eerder ontvan-
gen. Door persoonlijke om-
standigheden is dat wat later 
geworden. Toch hebben we al 
wel de Kerstpakkettenactie in 
Roemenië in gang gezet. Het is 
namelijk elk jaar een hele klus 
om dit te realiseren. We hebben 
in het vertrouwen dat de pot 
wel weer gevuld raakt, het be-
drag ervoor maar weer gereser-
veerd. Onze Stichting heeft een 
trouwe achterban met gevers! 
Naast het kerstpakket geven we 
ook altijd een halve sponsoring 
extra. Helpt u weer mee? 

HULPVRAAG VOOR GEZIN 

ver gevers gesproken! We 
zijn op zoek naar een 
nieuwe sponsor. De laat-

ste reis werden we gevraagd 
door een voorganger van een 
kerk om een gezin te gaan hel-
pen dat pittig in de problemen 
zit. Hij hoopte dat wij de goede 
ondersteuning konden geven 
om hen er weer een beetje bo-
venop te helpen. Het betreft 
een gezin met twee kinderen. 
Door werkeloosheid heeft het 
gezin schulden moeten maken. 
Die worden wel betaald, maar 
er moet ook iets zijn om te kun-
nen leven. We hebben meer ge-
zinnen met dit soort problemen 
kunnen ondersteunen. Zo-
doende...! We hebben de voor-
ganger beloofd dat zodra er een 
sponsor zich meldt we gaan 
helpen. De vraag is nu: bent u 
misschien...? Doe het alleen als 
u het op uw hart heeft! 

 
We helpen de laatste jaren veel met 
winterbrandstof. De CV ketels zijn 

meestal voorzien van een 
warmtewisselaar die met hout wordt 
gestookt. De gezinnen die we helpen in 
de dorpen krijgen hun hout in deze 
vorm. Ze kunnen het zelf op maat 

maken waardoor we meer hout voor 
ze kunnen kopen voor hen. 

DANKBAAR 

oals elke reis nemen we de 
woorden van dank en er-
kentenis van onze gezin-

nen in Roemenië mee naar Ne-
derland. En bij deze brengen 
we deze dank aan u over. Dank 
gaat ook en vooral uit naar on-
ze God en Vader. In Hem zijn 
we één, In Hem hebben we de-
zelfde toekomst, of we nu in 
Nederland of in Roemenië wo-
nen. Die toekomst geeft ons Je-
zus, Gods Zoon. 

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 gezin 

financieel 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 zo mogelijk fo-
to’s daarvan. Als u zich liever 
niet vastlegt aan een maande-
lijkse vaste gift, dan stellen wij 
natuurlijk ook eenmalige giften 
op prijs. Die kunnen we gebrui-
ken voor extra ondersteu-
ningen of voor de reizen. Speci-
fiek kunt u ook aangeven waar-
voor u wilt geven. Kijk daar-
voor dan bij de aandachtspun-
ten. Wanneer u geen specifiek 
doel aangeeft zullen we uw gift 
gebruiken daar waar hij het 
meest nodig is. 

AANDACHTSPUNTEN 

� Met Kerst geven we onze ge-
zinnen een kerstpakket en 
met Kerst ook een halve 
sponsoring extra. Helpt u 
weer mee?  

� We zoeken altijd vaste spon-
sors. Er is op dit moment 
€45,00 per maand waarvoor 
nog geen vaste sponsors zijn. 
Die kosten komen uit de al-
gemene giften.  

� Naast bovengenoemd bedrag 
zoeken we dus sponsoring 
voor het eerder genoemde ge-
zin. Als we voor €50,00 aan 
sponsoring hebben, dan kun-
nen we aan de gang! 

We wensen u goede feestdagen 
en een gezegend 2014! 
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