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VAN EEN BEZOEKREIS 

Terug 
n de vorige Nieuwsbrief 
schreven we dat we dat de 
tijd van Manna wel eens 

voorbij zou kunnen zijn. Om 
die gedachte te toetsen gingen 
we in mei naar Roemenië om 
‘onze’ gezinnen te bezoeken. 
Het resultaat van de reis ver-
raste en overviel ons bijna. Op 
de website en in onze presenta-
tie die we over het werk van 
Manna hebben nemen we u 
mee op reis.  Dat gaan we in 
deze Nieuwsbrief ook doen. 
Gaat u mee? 

MOOIE WEG 

e reis naar Roemenië is 
veranderd. De eerste 
Manna reizen gingen 

vanaf Hongarije over twee-
baanswegen De gemiddelde 
snelheid is dan nog maar zo’n 
50 km/u. Nu rijden we de hele 
weg tot Timişora over prachtige 
vierbaans snelwegen. Met veel 
Europese steun aangelegd. Het 
gaat vooruit daar! 

DRUK EN AFGEKEURD 

et eerste gezin waar we 
komen is de familie 
Banciu. De vader kan 

niet meer werken. Heeft her-
senletsel overgehouden aan een 
bedrijfsongeval. Eén van de ge-
trouwde dochters woonde met 
haar man en kinderen in het 
buitenland. Het huwelijk liep 
echter stuk door druggebruik. 
De dochter met haar twee kin-
deren, waarvan de kinderbij-
slag wordt opgemaakt door de 
vader, woont nu weer thuis. Ze 
werkt, maar heeft een minimaal 
inkomen. Dat heeft ze nodig 
om de juridische kosten te be-
talen om orde op zaken te stel-

len... In dat gezin zijn ook nog 
drie opgeschoten tieners met 
de studie bezig. Het collegegeld 
was voor de helft verdiend met 
baantjes. Maar begin dit jaar 
luidde de noodklok. Manna 
sprong bij. Verder moet één 
van de kinderen behandeld 
worden aan een vergroeiing in 
de rug. Ook daaraan kleven ex-
tra kosten. We waren er al snel 
uit. Dit gezin heeft Manna nog 
wel een poosje nodig. Voor de 
rugtherapie geven we extra 
geld. 

GENADE 

an naar de familie Tata-
rescu. Twaalf kinderen 
zijn er daar. De jongste is 

nu 19. De meesten werken. Ty-
pisch een gezin waarvan wij 
denken: we zijn wel klaar hier. 
De man en de vrouw hebben 
beiden een soort AOW. Die 
blijkt echter veel te laag om van 
rond te komen. Gelukkig heb-
ben ze een flinke moestuin en 
hebben ze af en toe een dier dat 
vetgemest wordt. Eén dochter, 
inmiddels een jong vrouw, is in 
het ziekenhuis als kind ziek ge-
worden van vuile naald... Door 
de medicijncocktails gaat het 
redelijk goed met haar. Maar 

die kosten wel geld. Eén doch-
ter uit dit gezin doet vrijwilli-
gerswerk in de omgeving en 
heeft 6 jaar gebeden om een 
auto voor dat werk. Ze heeft 
hem gekregen dit voorjaar. Ze 
heeft een kenteken uitgezocht 
met daarin het woord ‘HAR’ 
dat Genade betekent. We gin-
gen er vanuit dat in dit soort 
gezinnen de werkende kinderen 
kunnen gaan bijspringen. Ech-
ter, die hebben hun handen vol 
om zelf het hoofd boven water 
te houden. Stoppen met de 
sponsoring zou hier niet alleen 
de ouders treffen, maar ook de 
hard werkende gezinnen van de 
kinderen. En dat is bepaald niet 
de doelstelling van Manna.  

MOEILIJKE SFEER 

e gaan naar de familie 
Ciora. Dertien kinde-
ren, waarvan de jong-

ste gehandicapt is. De oudste 
twee jongens zijn inmiddels 
volwassen. Ze werken dan hier 
en dan daar. Dan volgen er 
twee meisjes die al de deur uit 
zijn. We proeven veel  teleur-
stelling in dit gezin. Armoede 
maakt de sfeer in gezinnen 
vaak niet beter. De vader heeft 
gelukkig weer werk na zijn (be-
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De auto met als laatste letters in het kenteken: HAR (Genade) 

H 

D 

W 



2                 Roemenië Manna Nieuwsbrief    

juni 2016 

 

Colofon 

Uitgave: 
 Stichting  Roemenië  Manna 

p/a Simke Kloostermanstrjitte 19 
9061 BB  Gytsjerk 
� 058 – 7850997 

 

Bank: NL65 INGB 0000292663 
BIC INGBNL2A 

t.n.v. Manna, Nieuwerkerk a/d IJssel 
KvK Rotterdam 41133131  - ANBI 

Tekst en lay-out: 
Bert & Els Stortenbeker 

Namen van gezinnen zijn altijd aangepast! 
 

taalde) vaderschapsverlof. Hij 
werkt als nachtwaker. Mede 
dankzij de sponsoring en veel 
giften heeft dit gezin een huis 
kunnen bouwen op hun erf 
waarin ze in elk geval allemaal 
kunnen wonen. De keuken en 
kamer werden al snel te klein. 
Daarom  werd in de afgelopen 
tijd het oude vervallen huis op 
het erf omgebouwd tot keuken 
en ‘eetzaal’. Helaas krijgt het 
jongste kind niet de therapie 
die nodig is voor dit soort kin-
deren. Er is geen tijd voor. En 
via een pgb iemand inhuren die 
daarbij kan helpen, dat bestaat 
niet in Roemenië. De moeder 
staat voor een onmogelijke 
klus. Als Manna afhaakt, tref-
fen we het gezin zwaar. Dat is 
niet onze bedoeling. Doorgaan 
maar met de hulp. 

DE MEDICIJNEN 

ij de familie Parasca had-
den we besloten om te 
stoppen met de sponso-

ring. Ze hebben met steun 
overal vandaan en met de ge-
kregen stenen die ze één voor 
één hebben afgebikt, zelf een 
huis gebouwd in een dorpje 
vlak bij de stad. Het verving het 
slechte huurhuis aan de rand 
van de stad. Van de 11 kinderen 
zit er nog één op de middelbare 
school. Voor de bus naar school 
is geen geld. Dus wordt er da-
gelijks gelift. De vader is lasser 
en klust zo hier en daar wat. Er 
was nu een werkput gemaakt 
op het erf. Daarmee kan hope-
lijk weer wat verdiend worden. 
De sponsoring bleek nodig te 
zijn om voor de moeder haar 
hartmedicijnen te betalen. Ook 
hier konden we maar één ding 
doen: terugkomen op ons be-
sluit om de sponsoring te stop-
pen. 

BRIEF AAN GEZINNEN 

e hebben alle sponsor-
gezinnen een brief ge-
stuurd waarin stond 

dat de sponsoring dit jaar zou 
worden heroverwogen. Van bij-
na alle gezinnen kregen we een 
brief terug waarin dankbaar-
heid centraal stond. Maar tus-
sen de regels door waren er ook 
hulpvragen. We hebben daar-
om tijdens onze laatste reis nog 
eens goed geluisterd en geke-
ken naar de behoeften. 

SPONSORS BEMOEDIGEN 

e schreven al eens dat 
de sponsors van de ge-
zinnen in Roemenië al 

jaren heel trouw zijn. Er was 
zelfs een sponsor die meer ging 
geven om de tekorten bij spon-
soringen van een paar gezinnen 
aan te vullen. Ook dit heeft ons 
doen besluiten dat we voor bij-
na alle gezinnen door gaan met 
de sponsoring. 

WEL MINDER... 

mdat de giften rondom 
de sponsoring minder 
zijn geworden gaan we 

wel minder extra hulpaanvra-
gen honoreren. Ook hebben we 
besloten dat we niet meer mi-
nimaal twee, maar nog maar  
maximaal één keer per jaar  een 
bezoekreis zullen maken. Het 
gezinsnieuws zal dan aan ons 
worden doorgegeven door onze 
steun en toeverlaat in Roeme-
nië: de familie Piscoi. 

TERUG 

et was een lastig proces 
waarin we zaten. Roe-
menië is verwarrend op 

dit moment. Je ziet te veel dure 
auto’s rijden die je hier maar 
zelden ziet. De wegen zijn op-
geknapt, de bussen en trams 
vernieuwen, de steden worden 
uitgebreid, er verschijnen malls 
en grote supermarkten die druk 
worden bezocht. Het lijkt alle-
maal beter te gaan. Maar in de 
onderste klasse gaan de beur-
zen er niet op vooruit. En juist 
in onze gezinnen hebben we te 
maken met mensen die zijn op-
gegroeid in een systeem waarin 
je je hoofd niet boven het maai-
veld moest uitsteken. En als de 
corruptie je niet lief was, dan 
kwam je niet verder. Deze men-

sen hebben de vrijheid lief, 
maar deze heeft hen geen ge-
vulde beurs gebracht. Wel 
kwam Manna op hun weg. We 
konden helpen om in die nieu-
we omstandigheden hun weg te 
vinden. We hebben besloten 
om die hulp voort te zetten tot 
dat het klaar is. Wanneer dat 
zal zijn? We willen ons daar-
voor biddend laten leiden. We 
zijn weer terug van de bezoek-
reis, terug van ons idee dat 
Manna nu wel een beetje klaar 
was. Dus niet. Mogen we op uw 
hulp rekenen? 

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 

� Ondersteuning van de potjes: 
medicijnen, verwarming, bij-
lessen, ‘calamiteiten’, enz. 
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We staan voor het zelfgebouwde huis. 
Het lijkt heel wat maar in de praktijk 

valt dit meestal tegen... 
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