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BRIEF OVER BRIEF 

Gelukt! 

e aanleiding van deze 
nieuwsbrief is een brief. 
We zijn dankbaar dat we 

ondanks minimale inkomsten 
voor extra projecten toch nog 
een enorm project mochten 
doen. Zoiets kan niet meer. 
Tenzij... Verderop leest u hoe 
het precies zit. Verder maken 
we melding van een aanstaande 
bezoekreis. Pasen werd een 
week later gevierd in Roemenië 
van in Nederland (de datums 
van de Orthodoxe Kerk wijken 
af van de westerse datums). We 
konden onze sponsorgezinnen 
ook dit jaar weer extra opvro-
lijken.  

IETS MEEGEVEN? 

llereerst kunnen we mel-
den dat Joop en Ria DV  
in mei weer een bezoek-

reis gaan maken naar de 
sponsorgezinnen. Als u nog 
kleine pakketten voor de 
sponsorgezinnen mee wilt ge-
ven, dan kan dat. Neem dan 
svp zsm contact op met Manna.    

PASEN 

lk jaar met Pasen (en met 
Kerst) doen we wat ex-
tra’s voor onze sponsor-

gezinnen. We geven hen naast 
de maandelijkse sponsoring 
een pakket. Daarin zitten spul-
len die voor elk gezin een 
mooie meevaller zijn.  Nuttige 
dingen als waspoeder en zo. 
Maar ook wat leuke artikelen 
die met Pasen (en Kerst) leuk 
zijn voor zowel de ouders als de 
kinderen. We kopen die zo 
voordelig mogelijk bij een 
Roemeens bedrijf. Pasen is 
trouwens nog echt een mooi 
feest in Roemenië met veel ge-
bruiken en tradities. 

DE VERWARMINGSKETEL 

e hebben in de vorige 
nieuwsbrief melding 
gemaakt van de kapot-

te kachel op de boerderij die 
functioneerde om 5 gezinnen 
van verwarming en warm water 
te voorzien (zo’n 40 man).  
Manna besloot dit gezin te hel-
pen. Herstel was onmogelijk en 
een andere kachel ging ver bo-
ven het budget. Het was heel 
fijn dat we daarvoor enkele ex-
tra giften mochten ontvangen. 
Ongeveer 30% van het project 
kon daarmee worden betaald. 
De rest betaalden we uit het re-
servefonds Manna. Toen het 
project was afgerond kregen we 
een bedankbrief uit Roemenië  
van de familie Radulescu. Het 
leek ons leuk de vertaling van 
de brief integraal in deze 
nieuwsbrief af te drukken. Ver-
derop hebben we ook de origi-
nele brief afgedrukt. Kunnen 
we een beetje Roemeens leren 
;-).  

VERTALING 

ezegend zij de Heer die 
dagelijks onze lasten 
draagt. 

Wij zegenen jullie in de Naam 
van de Heer! 

Wij zijn een gezin met 16 kin-
deren en wij wonen 15 km van 
Timisoara, in het dorp Parta. 

We zijn de Heer elke dag dank 
verschuldigd voor het geschenk 
dat wij van jullie mochten ont-
vangen, namelijk het geld voor 
de verwarmingsketel. Wij allen 
danken jullie van harte voor 
deze liefdadigheid voor ons ge-
zin en dat wij weer verwarming 
mogen hebben in ons huis  en 
bij onze kinderen. 

Moge de Heer ieder die heeft 
deelgenomen aan deze liefda-
digheid zegenen met gezond-
heid, sterkte om te kunnen 
werken en met eeuwig leven. 
Moge de Here de gebeden ver-

horen en die beantwoorden van 
een ieder die in Zijn Naam en 
in liefde hieraan heeft meege-
werkt. 

In het begin van deze winter 
waren wij ontmoedigd en wis-
ten niet wat wij moesten doen, 
omdat de oude kachel, die wij 
tweedehands hadden gekocht, 
begon te lekken. Mijn man 
heeft geprobeerd om dit te las-
sen maar de lekkage bleef te-
rugkomen. De lekkage zat bin-
nenin de kachel en was moeilijk 
te bereiken. Hij heeft het een 
paar keer geprobeerd echter 
zonder resultaat. Daarna kwa-
men twee andere mensen om 
het te lassen maar ook hen luk-
te het niet. Ze vertelden ons dat 
het  niet meer mogelijk was om 
dit te lassen vanwege de hoge 
druk van het verwarmde water. 

De Heer had alles in de Hand: 
Hij zag de situatie, heeft  op het 
juiste moment een familie van 
Manna uit Nederland naar ons 
toe  gestuurd, samen met broe-
der Piscoi. Ze constateerden 
het probleem dat ik als moeder 
elke dag bij de Heer bracht. Ik 
kon geen enkele oplossing be-
denken. Wij als ouders hebben 
ongeveer 100 Euro per maand 
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Namen van gezinnen zijn altijd aangepast! 

 

ter beschikking. Ik had ook 
geen moed om dit probleem 
aan de broeders te vertellen. 
Maar ze waren daar en maak-
ten een foto... Jullie hebben een 
groot en vrijgevig hart! 

De Heer Jezus zegene Stichting 
Manna met voortgang van het 
werk en moge Hij  grote moge-
lijkheden openen voor nieuwe 
bronnen van zegen. Wij bidden 
voor jullie en ook voor broeder 
Piscoi, die elke maand, heel 
precies (!!!) komt om jullie fi-
nanciële hulp bij ons te bren-
gen. Moge de Heer jullie belo-
nen en jullie zegenen. 

Met dankbaarheid en broeder-
lijke liefde,  

Familie Costel en Marioara Ra-
dulescu, samen met  de 16 kin-
deren. Maranatha! 

HAND EN VOET 

e danken God dat we 
elkaar zo tot hand en 
voet mogen zijn. Zoals 

we vertelden is tweederde van 
de kosten uit het reserve fonds 
van Manna gekomen. En dat 
fonds zouden we graag weer 
aanvullen.  Het maakt mogelijk 
dat we af en toe dit soort pro-
jecten kunnen doen. Helpt u 
mee het fonds weer aan te vul-
len? Alvast hartelijk bedankt! 

HOE STEUNT U MANNA? 

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

Misschien door een gezin fi-
nancieel 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, indien moge-
lijk, foto’s daarvan. Als u zich 
liever niet vastlegt aan een 
maandelijkse vaste gift, dan 
stellen wij natuurlijk ook een-
malige giften op prijs. Die kun-
nen we gebruiken voor extra 
ondersteuningen of voor de be-
zoekreizen. 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 

� Het fonds voor de verwar-
ming bij Radulescu: we heb-
ben nog 2000 euro nodig!  

� We zoeken altijd vaste spon-
sors. Er is op dit moment 
€50,00 per maand waarvoor 
nog geen vaste sponsors zijn. 
Die kosten komen nu uit de 
algemene giften.  

� Ondersteun ook met algeme-
ne giften! U hebt gezien we er 
samen mee kunnen doen! 

 

De brief. 
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