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Voorwoord
Als alles telt….
Arm in een rijk land. Het is nog steeds een feit dat veel gezinnen, ook in Twenterand, onder het
bestaansminimum leven. Niet rond kunnen komen, aan het eind van je geld nog een stukje maand over. En
als je altijd moet rekenen, dan telt alles.
Twee keer in de maand een boodschappenpakket, zodat je je gezin te eten kunt geven, het telt en neemt je
zorgen weg. Als kind toch je verjaardag kunnen vieren en kunnen trakteren, je telt weer mee. Gratis kleding
uitzoeken voor je kinderen, in een echte winkel en niet uit een vuilniszak graaien, het telt. Even aandacht
voor je verhaal en tijd voor een kopje koffie, met iets meer moed weer naar huis, het telt.
Een jaarverslag: eigenlijk ook een optelsom, we tellen alle feiten van het jaar 2017. Voor Stichting Manna
telt ook alles - Het telt, dat zoveel vrijwilligers zich iedere keer weer inzetten voor de medemens, dat zoveel
mensen iedere keer hun vrije tijd willen geven. - Het telt, iedere boodschap voor Manna Care die we krijgen,
iedere gift die we mogen ontvangen, klein of groot. Het telt, het organiseren van een actie Geef. Het telt, als
je giften krijgt van bedrijven en kerken, als de overheid je ondersteunt. Het telt, als je onderdak hebt om dit
allemaal te kunnen doen.
Voor u ligt het jaarverslag 2017. Een jaar waarin de zoektocht is begonnen naar een ander onderkomen en
die zoektocht is nog niet geëindigd. Een jaar waarin er minder adressen werden geteld die een
voedselpakket nodig hadden, maar waarin we als stichting nog steeds nodig bleken te zijn. Een jaar waarin
we weer heel veel giften mochten ontvangen en daar zijn we dan ook volledig van afhankelijk!
Terugkijkend op 2017 zijn we dankbaar dat het werk van Stichting Manna door kon gaan, dankzij de steun
van velen en we tellen onze zegeningen! Met dit jaarverslag geven we u een inkijkje in het werk van
Stichting Manna en ziet u wat er voor ons telt, veel leesplezier!
Bestuur Stichting Manna
Lida Kreiter, secretaris
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Doelstelling Stichting Manna
Stichting Manna bestaat sinds 2008 en heeft ten doel alle inwoners van de gemeente Twenterand, ongeacht
hun afkomst, ras, geboorteland, geloof, politiek, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal,
handicap en leeftijd, die door omstandigheden onder het sociaal minimum terecht zijn gekomen, tijdelijk te
ondersteunen in de basisbehoeften. Daarnaast biedt St. Manna de mogelijkheid aan diezelfde doelgroep, via
doorverwijzing naar hulpverlenende instanties, de bestaande situatie te boven te komen. Stichting Manna
doet dit vanuit christelijke motivatie: de naam Manna verwijst ook naar het manna uit de bijbel: er was
genoeg te eten voor iedereen.
Armoede in Nederland wordt vaak ontkend, want niemand hoeft in dit land arm te zijn. Er is een sociaal
minimum, er zijn voorzieningen waar men gebruik van kan maken om rond te kunnen komen, toch? Wat is
nou eigenlijk armoede? Mensen zijn arm wanneer de materiële, culturele en sociale middelen onvoldoende
zijn om op een manier te leven die als minimaal aanvaardbaar wordt gezien in de samenleving waarin men
leeft. Veel mensen leven in financiële onzekerheid. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van echtscheiding,
verlies van baan door faillissement of ontslag, ziekte, verslavingen of gewoon domme pech!
Stichting Manna is een steuntje in de rug bij het oplossen van financiële problemen en we doen dat vanuit
drie afdelingen:
Manna Family Care - Tijdelijke ondersteuning in basisbehoeften door het schenken van een tweewekelijks
boodschappenpakket.
Manna Fashion - Hulp aan gezinnen met kinderen door het verstrekken van kleding en de daarbij
behorende accessoires. Elk kind heeft toch recht op fatsoenlijke kleding!
Manna Happy Kids - Voor veel kinderen de normaalste zaak van de wereld: een cadeautje krijgen met je
verjaardag en Sinterklaas, maar wat als je in een gezin opgroeit waar hier geen geld voor is. Met het project
Happy Kids worden deze dagen weer een feest.
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Manna Family Care
In het voedseldepot dat gevestigd is in het pand van aannemer Dubbink aan de Bedrijfsweg in Vriezenveen
worden iedere 14 dagen voedselpakketten verstrekt aan mensen die dit nodig hebben. Een
basisvoedselpakket heeft een waarde ca. 26 euro voor de pakketten a en b (kleinere gezinnen) en ca. 37
euro voor pakketten c en d (grote gezinnen). Een deel van de boodschappen wordt gekocht. Daarnaast
kunnen we regelmatig dit basispakket aanvullen met extra ontvangen artikelen. De benodigde financiële
middelen en de giften in natura worden door fondswerving, door particulieren, scholen, bedrijven en kerken
bijeengebracht en de gemeente Twenterand draagt bij met een subsidie.
Via een erkende hulpverlenende instantie zoals b.v. maatschappelijk werk, Leger des Heils, Stichting BOOT
en diaconie kunnen mensen bij ons worden aangemeld door middel van een Aanvraagformulier
Ondersteuning. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet aan bepaalde voorwaarden worden
voldaan. Bij de toekenning van een boodschappenpakket hanteren wij de criteria zoals deze zijn vastgesteld
door Voedselbanken Nederland. De actuele normbedragen zijn te vinden op onze site www.manna.nu. De
aanvrager/hulpverlener kan door het invullen van de inkomenstoets beoordelen of iemand binnen deze
criteria valt. Het is verplicht om de inkomenstoets in te vullen en mee te sturen met de aanvraag. Bij twijfel
of onduidelijkheid wordt om een financieel overzicht van de voorgaande twee maanden van b.v. stadsbank
of bankrekening gevraagd. Het is de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang ondersteuning nodig is. Na
zes maanden wordt via de hulpverlener getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is. Hulp wordt in
principe geboden voor een periode van maximaal drie jaar.

Criteria
Onder inkomsten wordt o.a. verstaan:
o Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van aanvrager.
o Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van partner of inwonende volwassene
waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.
o Leefgeld incl. reserveringen ingeval van budgetbeheer, schuldsanering.
o Alimentatie, zowel kinder- als partneralimentatie.
o Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten.
o Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten zorgverzekering.
o Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor
kinderopvang, alleen mee te rekenen ingeval er uitgaven voor kinderopvang zijn.
o Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand betaald door de gemeente.
o Kind-gebonden Budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de
overheid in de kosten van kinderen tot 18 jaar.
o Opbrengst uit onderverhuur kamer of deel van de eigen woning.
o (voorlopige) Teruggaaf inkomstenbelasting. Bij 1-malige betaling naar
maandbedrag om te rekenen.
o Kostgeld/bijdrage verdienende inwonende kinderen, ouder, broer, zus,
meerderjarige pleeg- of stiefkinderen.
De volgende inkomsten worden niet meegerekend:
o Vakantietoeslag
o Kinderbijslag en studiefinanciering inwonende kinderen; dit zijn
doeluitkeringen ten behoeve van kinderen, dus ook geen specifieke kosten
kinderen meetellen.
o Persoonsgebonden budget wordt geacht te worden besteed aan bijzondere
kosten, die dus ook niet als kosten mogen worden opgevoerd.
o Neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d..
o Uitkeringen in het kader van Bijzondere Bijstand; deze van de gemeente
ontvangen uitkeringen hebben bijna altijd een incidenteel karakter en worden
ontvangen voor een bepaald doel.
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Uitgaven die opgegeven mogen worden:
Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de
personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die vanuit de kinderbijslag,
persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen. De meest
voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:
o Huur.
o Vaste kosten eigen woning w.o. rente en aflossing hypotheek, verzekering en
belastingen en premie kapitaalpolis verbonden aan de eigen woning.
o Energie en water, omrekenen naar maandbedragen.
o Premie zorgverzekering inclusief eigen bijdrage/eigen risico .
o Overige verzekeringen; premie inboedel-, WA-, begrafenisverzekering.
o Telefoon/Internet/televisie; de werkelijke kosten tot maximaal € 60,-- per maand.
o Gemeentelijke belastingen; er kan sprake zijn van vermindering/kwijtschelding
o Aflossing schulden; het is van belang dat er een zo compleet mogelijk overzicht
wordt gemaakt van alle lopende schulden en de termijn waarop deze schulden
zullen worden afgelost. Er moeten ook daadwerkelijk maandelijkse aflossingen
zijn gedaan met het doel om schulden te verkleinen (aantonen via
bankafschriften) Schulden aan familieleden worden niet meegenomen.
o Kosten kinderopvang mits noodzakelijk.
o Overige uitgaven dienen altijd nauwkeurig gespecificeerd te worden.

Samenwerking Stichting Manna en stichting Boot
Stichting Boot en stichting Manna werken al jaren samen en doen dat nog steeds! Na de oprichting van
stichting Boot was een van de bestuursleden van stichting Manna een van de oprichters en ook bestuurslid
van Stichting Boot. Nu alles steeds verder geprofessionaliseerd moet worden en de processen steeds beter
moeten worden beschreven was het ook nodig de samenwerking tussen St. Boot en St. Manna beter te
beschrijven, om zodoende duidelijk te maken waar de verantwoordelijkheden liggen.
Eén van de punten die we duidelijk hebben afgesproken is wie de (her)toetsing uitvoert van de hulpvragers.
St. Manna reikt de pakketten uit en heeft criteria voor de selectie van gezinnen die daarvoor in aanmerking
komen. Dan is het logisch dat er regelmatig gecontroleerd wordt of degenen die een pakket ontvangen daar
ook werkelijk recht op hebben. Dit gebeurt elk half jaar. Een van de vrijwilligers (Maatjes) van St. Boot deed
altijd deze halfjaarlijkse herijking van de hulpvrager(s). Dit omdat St. Manna vond dat ze niet haar “eigen
vlees kon keuren”. St. Manna gaf door welke gezinnen er voor een herijking in aanmerking kwamen.
St. Boot was van mening dat ze het risico liepen dat Maatjes eerder worden gezien als controleurs voor St.
Manna dan als Maatjes die als naaste met hulpvragers optrekken. Daarom is besloten dat St. Manna zelf de
toetsing doet aan de hand van de formulieren die ingevuld zijn door een schuldhulpmaatje, en als er
herijking nodig is en de hulpvrager is nog in portfolio bij St. Boot dan zal dit door hen worden verzorgd. In
alle andere gevallen verzorgt St Manna de herijking.
De medewerker die de herijking verzorgt zal niet meer onder de vlag van St. Boot opereren, maar onder de
verantwoordelijkheid van St. Manna de (verlengings-) aanvragen verzorgen. Hiervoor is het e-mailadres
helper@manna.nu in het leven geroepen, het is dus niet persoonsafhankelijk. De coördinator van St. Manna
gaat nu de ingevulde formulieren gebruiken om te kijken of de hulpvrager aan de criteria voldoet.
Als een hulpverlener een hulpvraag krijgt zal ze, wanneer nodig, een doorverwijzing naar St. Manna
verzorgen, inclusief de benodigde documenten. Als alle formulieren goed zijn ingevuld dan volgt daar
automatisch uit of iemand voldoet aan de richtlijnen die zijn afgegeven, de toetsing of iemand hier aan
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voldoet valt onder de verantwoording van St. Manna. Het goed invullen van de formulieren valt onder
verantwoording van de hulpverlener. Als na een bepaalde periode een herijking plaats moet vinden en de
hulpvrager is nog in portfolio bij de hulpverlener dan zal dit door hen worden verzorgd.

Overzicht Manna Family Care 2017
Cliënten zijn veel meer dan cijfers in een grafiek, maar toch is het goed deze cijfers te gebruiken om het
beleid op te sturen. Ook kunnen ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij op dit vlak op deze manier
voor Twenterand bevestigd of ontkracht worden.

Aangezien stichting Manna iedereen in Twenterand die voldoet aan de vastgestelde criteria, ongeacht
afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele
geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort, de mogelijkheid van ondersteuning wil bieden, houden we
ons niet bezig met de oorzaken die aan deze behoefte ten grondslag liggen.

Totaal uitgegeven pakketten
De dalende trend sinds 2014 in het aantal uitgegeven pakketten heeft zich in 2017 voortgezet. De daling
was vorig jaar een kleine 5%. Ook met een verruiming van de toekenningscriteria, waardoor gezinnen iets
gemakkelijker voor een pakket in aanmerking kwamen, werd er minder beroep gedaan op de voorzieningen
van Manna Family Care.
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Pakketten per kern in Twenterand
Opvallend dit jaar is dat na een aantal jaren van daling het percentage pakketten in Vroomshoop weer
toegenomen is naar bijna 50% van het totaal. Het totaal aantal pakketten daalde dus, maar nam in
Vroomshoop weer toe. Ook opvallend is dat de stijgende lijn in Westerhaar nog steeds doorgezet wordt naar
nu ruim 25%.
Onder overige vallen Bruinehaar en De Pollen, maar ook Geesteren, Langeveen en Daarlerveen. Deze
laatste drie vallen niet onder Twenterand, maar om geografische redenen verstrekken we hier toch
pakketten.
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In totaal werden 206 unieke adressen ondersteund gedurende het jaar 2017 tegenover 251 in 2016 en 275
in 2015. In alle kernen werd in 2017 een daling doorgezet, al nam de gemiddelde periode van ondersteuning
in Vroomshoop wel toe.

9

Er werden In totaal 60 nieuwe cliënten aangemeld, terwijl van 103 cliënten het pakket werd beëindigd.
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Gezinssamenstelling
De grootste groep cliënten. Een derde van het totaal, bestaat net als vorig jaar uit echtparen met een of
meerdere kinderen. Daarna komt de alleenstaande vrouw met kinderen (26%). De verhoudingen zijn in
vergelijking met 2016 ongeveer gelijk gebleven, met een lichte stijging onder de groep alleenstaande man
met kind(eren) van 12 naar 15%.
In totaal vielen 622 personen onder onze zorg, verdeeld over 284 kinderen en 338 volwassenen. In 2016
was dit nog 762 (341+421)

Wat de gezinsgrootte betreft bestaat de meerderheid van de huishoudens uit 1 tot 3 personen, totaal 52%.
Opvallend is dat dit percentage vorig jaar nog 66% bedroeg. Het aandeel wat grotere gezinnen is dus
gegroeid van 34 naar 48%.
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Hulpverlenende instanties
Er is een groot aantal van 43 verschillende instanties die afgelopen jaar een of meerdere cliënten voor
ondersteuning met een voedselpakket bij Stichting Manna had. In de grafiek de meest voorkomende, maar
de totaallijst ziet er als volgt uit:
Maatschappelijk Werk
Ondersteuning Manna
Stichting BOOT
Vluchtelingen Werk
De Twentse Zorgcentra
Leger des Heils
Fizom Hemmer
Maatschap de Windroos
Mee IJsseloevers
RIBW groep Overijssel
GGD Regio Twente
Aveleijn
Baalderborggroep
Beschermingsbewind Twente
Radar Zorg in uitvoering
‘s Heerenloo
Saam Thuisbegeleiding
St. Philadelphia Zorg
SVIT Bewindvoering
Activa Beheer
Aproplus
Aveleijn
Bapt. Gem Vr'hoop
BB&F Salland
Bureau Jeugdzorg O'ijssel
Humanitas DMH
Interactcontour
Jeugdbescherming Overijssel
JP van den Bent Stichting
Limor
Pastoraal Counseler
React Twente
Stadsbank Oost-Nederland
Stichting Omega Beheer
Tactus verslavingszorg
Vechtdal Bewindvoering
Zorgaccent
Zorgburo Maatwerk
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54
37
21
12
9
9
7
7
7
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26%
18%
10%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Stichting Manna - website: www.manna.nu - contactpersoon: Gerard Hulsegge, tel. 06-12468888, aanvraag@manna.nu
Secretariaat: Lida Kreiter, e-mail secretaris@manna.nu - IBAN: NL 80 RABO 01487.68.679

Gehanteerde normbedragen
Alhoewel Stichting Manna niet is aangesloten bij de Voedselbanken Nederland, hebben we ons ook
afgelopen jaar geconformeerd aan de financiële normen die door hen zijn opgesteld. Een wijziging
van de normen wordt besproken binnen het bestuur waarna al dan niet besloten wordt ons opnieuw
te conformeren aan deze normen.
In 2017 waren de gehanteerde normen als volgt. Voor elk huishouden gold afgelopen jaar een
basisbedrag van € 120,-, verhoogd met € 80,- per persoon. Voor een alleenstaande gold dus een
normbedrag van € 200,- enzovoort. Het betreft bedragen per maand vrij besteedbaar inkomen. Indien
een cliënt onder het normbedrag zit kan er een voedselpakket toegekend worden. In afwijking hiervan
kan op verzoek van een hulpverlener in het geval van een chaotische financiële situatie voor een
periode van maximaal drie maanden een pakket verstrekt worden zonder duidelijke inkomenstoets.
Verder houden we ook rekening met de zogenaamde voedselbankval. Een cliënt kan doordat hij of zij
net boven de norm zit eigenlijk niet in aanmerking komen voor een pakket. In feite is deze cliënt dan
duidelijk slechter af dan wanneer hij of zij net onder de grens zit. In dergelijke gevallen kan er toch
een pakket toegekend worden.

Normbedragen in € per maand per 1 januari 2017

aantal
kinderen
0
1
2
3
4
5

alleenstaande
200
280
360
440
520
600

echtpaar
280
360
440
520
600
680

Conclusie
Stichting Manna Family Care heeft ook in 2017 weer in een grote behoefte voorzien. Cliënten en
hulpverlenende instanties hebben de weg naar ons opnieuw gevonden. Wel zien we (gelukkig) dat het
totaal aantal ondersteunde adressen met 206, bestaande uit 622 personen, opnieuw lager was dan
voorgaande jaren. Toch kan een substantiële groep in onze Twenterandse samenleving het hoofd nog
steeds niet boven water houden. De verwachte daling van het aantal personen binnen deze groep was
niet zo groot als met de huidige economische groei verwacht mocht worden. Het lijkt erop dat de
verschillen tussen arm en rijk toch nog steeds groter worden en dat met name de laatste groep
profiteert van de groeiende economie.
Gerard Hulsegge, coördinator
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Manna Fashion
Vanaf mei 2015 huurt Manna Fashion tegen gereduceerde huurprijs een pand van Vroomshoop
Meubelen aan de Havenstraat 5 in Vroomshoop. Dankzij een grote particuliere gift zijn we in staat om
in ieder geval tot mei 2018 aan de huurplicht te voldoen. Om hierna onderdak te kunnen blijven
financieren blijven we actief op zoek naar sponsoren die hierin tegemoet willen komen. Ons streven is
uiteraard dat we overbodig zijn, dat zou inhouden dat de armoede in Twenterand voorbij is, helaas tot
die tijd gaan we door en blijven we een beroep doen op de medemens om ons heen.
Wekelijks zijn er enthousiaste vrijwilligers bezig met het innemen, sorteren, strijken en inhangen van
gebruikte kinderkleding, het inrichten, gezellig maken en beheren van de winkel en het advies geven
en behulpzaam zijn om kinderen zo leuk mogelijk te kleden. Op dinsdag- en woensdagmorgen van
9.30 - 11.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) kunnen de door de hulpverlenende
instanties aangemelde ‘Manna gezinnen’ terecht bij Manna Fashion. Gemiddeld komen hier wekelijks
zo'n 8 - 15 gezinnen. Het afgelopen jaar zijn 204 kinderen blij gemaakt met kleding.

Werkwijze
Een gezin dat via onze stichting een boodschappenpakket ontvangt komt automatisch in aanmerking
voor kinderkleding. In andere gevallen kan men aangemeld worden via de hulpverlening. Gezinnen die
zijn aangemeld kunnen 1x per 3 maanden een basispakket per kind uitzoeken. Een basispakket
bestaat uit:
5 truien of shirts en 3 broeken of rokjes/jurkjes, leggings en onder-shirts.
1 jas 1 paar schoenen (alles indien aanwezig in de gewenste maat)
ook mogen gezinnen een pyjama, ondergoed en sokken uitzoeken.
Mocht de kleding het kind niet passen, dan mag er uiteraard zo vaak als nodig (tijdens
openingstijden) geruild worden. Een kopje koffie of thee en een praatje komen maken mag/kan altijd,
daar hoeft niet altijd kleding voor gehaald te worden. Aan de balie of aan de tafel ontstaan veel
goede, bijzondere en soms emotionele gesprekken. "Het verhaal kwijt, en met goede moed weer naar
huis".

Inbreng kleding
Kinderkleding t/m maat 182 (S ) kan worden ingebracht tijdens de openingsuren van Manna Fashion.
Er wordt op gelet dat de kleding heel, schoon en modieus is en dat schoenen niet zijn afgetrapt.
Overtollige kleding wordt gedoneerd aan andere goede doelen, zodat het toch nog een goede
bestemming krijgt. Niet meer te gebruiken kleding wordt opgehaald door het Leger des Heils en per
kilo afgerekend. Ook hier geldt: alles telt!
In 2017 is er weer veel kleding ingebracht door particulieren, kledingbeurzen in Den Ham,
Vriezenveen en enkele winkels die zelf in tweedehands kleding doen, waar we erg dankbaar voor zijn.
Er is grote vraag naar met name jongenskleding vanaf de maat 104 t/m 182, broeken, jassen,
pyjama’s, nieuwe sokken en nieuw ondergoed. Vanaf eind november 2017 is ons aangeboden via
iemand die haar korting doneert, ondergoed en sokken met een korting bij de Action te kunnen
aanschaffen. We worden hierin op deze mooie wijze dus gedeeltelijk voorzien.
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Manna Happy Kids
Alle kinderen hebben recht op een veilige en gezonde jeugd. Maar zelfs in een rijk land als Nederland
is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Maar liefst één op de negen kinderen groeit op in armoede. Voor
veel kinderen is het de normaalste zaak van de wereld om een cadeautje te krijgen met verjaardagen
en Sinterklaas. Maar wat als je opgroeit in een gezin waar absoluut geen geld is voor deze feestdagen
en de ouders niet kunnen uitleggen waarom Sinterklaas ook dit jaar niet langs komt!
Er zijn kinderen die zich op hun verjaardag ziek melden en niet naar school gaan. Want als je jarig
bent, trakteer je …..tenminste, als er geld is….Als dat er niet is, zien we vaak dat kinderen ziek
gemeld worden… of er zelf ziek van zijn, dan blijf je toch liever thuis! En een cadeautje met je
verjaardag of Sinterklaas zit er dan meestal ook niet in.
Wij proberen door middel van de verjaardagdozen hierin te voorzien. Iemand van de Koningshoeve
uit Vriezenveen maakt als dagbesteding de dozen voor Happy Kids en daar zijn we blij mee, alles telt!
Wat leuk immers als je een verjaardagpakket krijgt in een mooie doos. De verjaardagdoos wordt
gevuld en samengesteld bij Manna Fashion.

De Supercoöp Vroomshoop is vanaf 2016 vaste sponsor van enkele producten voor
verjaardagdoos.
Dankzij sponsoring van de Roetgerink Foundation is het vanaf 1 juli 2017 ook mogelijk om
partybox aan te vragen voor tieners die hun 13e t/m 17e verjaardag vieren. Natuurlijk is deze
speciaal samengesteld voor het vieren van een tienerverjaardag, zo kunnen tieners ook
verjaardag vieren met een feestje thuis, net als hun leeftijdsgenoten van de middelbare school.

de
een
box
hun

Werkwijze
Wanneer een hulpverlener of hulpverlenende instantie bij ons een aanvraag indient voor tijdelijke
ondersteuning middels Manna Family Care komen gezinnen automatisch in aanmerking voor de
andere projecten waaronder Manna Happy Kids. Op het formulier voor ondersteunings-aanvraag kan
de aanvrager/hulpverlener de gezinssamenstelling invullen inclusief geboortedatum en geslacht van
het kind. Deze informatie wordt gebruikt voor Manna Happy Kids om zo goed mogelijk op de hoogte
te zijn van de verjaardagen van de kinderen in het bestand.
In 2017 zijn er 118 verjaardagdozen uitgereikt en vanaf 1 juli 2017 18 partyboxen.

We blijven dankbaar voor alle hulp die al geboden wordt en zien hoopvol uit naar alle goeds dat nog
gaat komen. Met Sinterklaas zijn er 48 kinderen blij gemaakt met een cadeautasje met daarin
snoepgoed en een cadeaubon.
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Vrijwilligers
Stichting Manna kan alleen draaien dankzij de vele vrijwilligers, zo’n 80 vrijwilligers zetten zich met
vaste regelmaat in voor de stichting, samen met de mensen die af en toe hand- en spandiensten
verrichten zorgen zij dat het werk van Manna door kan gaan.
Het grootste deel van de vrijwilligers zet zich in voor Manna Care. Als we de uren van deze
vrijwilligers per keer bij elkaar optellen is dat 200 uur per keer en dat telt!!
Er zijn vrijwilligers voor het verzamelen van boodschappen, het ophalen van aardappelen, het ophalen
van brood, het samenstellen van de lijsten met bestelgegevens, het indelen van de vrijwilligers, het
inpakken van de voedselpakketten en de uitgifte van de pakketten.
De coördinator en de planner zetten alles iedere keer op een rij, omdat er bij elke ronde mutaties zijn
in de hulpvragen. De coördinator van Manna Care is bestuurslid Gerard Hulsegge en bestuurslid Jan
Pasman houdt zich ook bezig met Manna Care. Planner Harry Heuver heeft inmiddels het stokje
overgedragen aan Jennike van Eck, zij is nu de planner voor Stichting Manna en we zijn natuurlijk blij
dat zij deze taak op zich heeft willen nemen.
Bij Manna Fashion (en Happy Kids, dat is ondergebracht bij Manna Fashion) zijn 18 vrijwilligers actief.
In 2017 werd afscheid genomen van teamleider en coördinator Elise Kroeze, haar taken zijn
overgenomen door Joke Peters en Hennie Gielians, waarbij Hennie vooral het administratieve gedeelte
verzorgt, beiden zijn ook bestuurslid. In 2017 werd ook afscheid genomen van Ans Oude Monnik,
jarenlang vrijwilliger geweest voor Manna Fashion. Eén vrijwilliger is een cliënt van zorgboerderij De
Koningshoeve, als dagbesteding worden de verjaardag dozen van Happy Kids versiert.
Er zijn vrijwilligers die schoonmaken, cliënten helpen in de winkel, een groep vrijwilligers die strijkt en
de kleding ophangt en een groep die kleding sorteert. Daarnaast wordt er iedere week kleding in
ontvangst genomen, koffie gezet, afgewassen, wordt alles geregeld met de Happy Kids dozen en de
partyboxen en er is een vaste vrijwilliger die de contacten met het Leger des Heils onderhoudt.
Behalve de vrijwilligers van Manna Care en Manna Fashion/Happy Kids zijn er ook nog vrijwilligers die
zich inzetten voor acties Geef. Actie Geef wil zeggen dat er boodschappen worden ingezameld voor
Manna Care. Dat gebeurt in kerken, scholen en enkele keren per jaar ook bij de supermarkt. We zijn
erg blij dat deze vrijwilligers zich enkele uren per jaar willen inzetten voor hun medemens, alles telt!
Om dit alles te structureren is er een coördinator Actie Geef aangesteld, in 2016 was dit Ria Bos en zij
is opgevolgd door Rineke Limbeek uit Vroomshoop, een vaste vrijwilliger voor Manna.
In 2017 is er nog een vrijwilliger bijgekomen, voor Manna geen onbekende. Jan Becker is als
schuldhulpmaatje betrokken bij Stichting BOOT en was al actief voor Manna, maar is nu officieel als
Manna vrijwilliger werkzaam om tussentijdse toetsingen te verrichten. Het bestuur is nog op zoek naar
iemand die hem hierin kan bijstaan.
Het bestuur bestaat uit 9 vrijwilligers uit de verschillende kernen van Twenterand. Buiten deze totale
groep van vrijwilligers, is er ook nog een aantal mensen dat op oproepbasis bereid is iets voor onze
stichting te doen.
Van alle hierboven genoemde vrijwillige activiteiten ontvangt niemand enige vergoeding. Eenmaal per
jaar wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd als dank voor de inzet van de vrijwilligers en in
december ontvangen zij een kleine attentie.
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Vrijwilligersavond
Op 22 maart 2017 vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats bij Koskamp Automaterialen BV. De heer
Johan Koskamp draagt onze stichting een warm hart toe, de avond werd in zijn geheel gesponsord
door het bedrijf. Op de avond reikte hij een cheque uit van de ABN/AMRO bank ter waarde van 250
euro en deze werd ook nog eens door hem verdubbeld. Op de vrijwilligersavond waren zo’n 60 van de
80 vrijwilligers aanwezig, bestaande uit een groep vrijwilligers van Manna Care - de voedselbank,
Manna Fashion/ Manna Happy Kids en het bestuur. Van enkele vrijwilligers werd met pijn in het hart
afscheid genomen. Ans Oude Monnik heeft zich jarenlang ingezet voor Manna Fashion en ook haar
man Jan heeft zich altijd ingezet voor de stichting, zij werden bedankt en ontvingen een bloemetje
van Elise Kroeze, teamleider Manna Fashion, die zelf ook afscheid nam deze avond.
Elise Kroese heeft zich met hart en ziel en met heel veel enthousiasme jarenlang ingezet voor de
medemens in nood en voor Stichting Manna. Zoals gezegd zijn er inmiddels twee vrijwilligers
gevonden die Elise Kroeze opvolgen: Hennie Gielians en Joke Peters nemen het stokje van haar over.
Als blijk van waardering ontving Elise van de bestuursleden een gouden speld met het logo van
Stichting Manna en een bos bloemen.

Een gouden speld voor Elise Kroeze

Afscheid van Ans en Jan Oude Monnik

Na een presentatie over het reilen en zeilen van de stichting, waar onder andere ook de
verhuisplannen op tafel kwamen, konden de vrijwilligers genieten van het eten en drinken en een
gezellig samenzijn.
Tijdens de avond kwam ook aan de orde dat het jaar 2016 was afgesloten met een negatief resultaat
van 742 euro. Naar aanleiding daarvan besloot een van de vrijwilligers na deze avond dit bedrag te
schenken, wat een betrokkenheid!
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Vrijwilligersprijzen
St. Manna heeft dus betrokken vrijwilligers en dat is niet onopgemerkt gebleven, we werden
genomineerd voor de Vrijwilligersprijs Overijssel en hoewel we niet de prijs hebben ontvangen is het
een eer om genomineerd te zijn.
Inmiddels is onze stichting ook genomineerd voor de Vrijwilligersprijs Twenterand, de winnaar van de
prijs wordt in maart 2018 bekendgemaakt tijdens de Vrijwilligersmarkt. Inmiddels is er een filmpje
opgenomen en kan er gestemd worden, allemaal stemmen dus!
Op de Vjennedag 2017 werd er een kraam gehuurd voor Manna en vaste en enthousiaste vrijwilligers
Bertus en Jennie Dekker zetten zich ook hier in: het bracht het mooie bedrag van 493 euro op!
In juni nam een aantal vrijwilligers deel aan Samen Loop voor Hoop Twenterand, dit was naar
aanleiding van een deal op de Beursvloer Twenterand met de Rotary Twenterand. Enkele vrijwilligers
liepen mee met Samen Loop voor Hoop en enkele bemanden een marktkraam, waarbij de opbrengst
was bestemd voor het KWF.
Een groot deel van de kraam was gevuld met knuffels, gemaakt door onze oudste vrijwilliger, de 87!jarige mevr. Selles uit Zwolle, moeder van Betsy Poortinga die vrijwilliger is bij Manna Fashion.
Al jarenlang haakt zij knuffels voor Manna Fashion, daarom kreeg zij uit handen van de secretaris een
oorkonde en een bos bloemen uitgereikt voor haar jarenlange handwerken voor het goede doel.

Betsy Poortinga met moeder mevr. Selles
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De marktkraam bij Samen Loop voor Hoop

Publiciteit en externe contacten
Er wordt regelmatig publiciteit gezocht via verschillende media. Het afgelopen jaar waren er
verschillende publicaties in kranten en weekbladen. Publiciteit wordt ook gezocht via bedrijven of
andere organisaties en er worden regelmatig presentaties gegeven op scholen, kerken of bedrijven.
Zo gaf Elise Kroeze b.v. een presentatie bij GBS De Fontein in Den Ham en De Blokstoeke in
Westerhaar.
Er is een korte film beschikbaar om bij presentaties te gebruiken, om zo een indruk te kunnen geven
van de werkzaamheden en is er een brief voor fondswerving om bedrijven te kunnen benaderen. Voor
kerken is er een collectepresentatie beschikbaar en het is altijd mogelijk om een presentatie aan te
vragen over Stichting Manna via het secretariaat.
De folders over het werk van Manna waren flink verouderd, in het afgelopen jaar zijn er nieuwe flyers
gedrukt die een goed overzicht geven van de verschillende activiteiten en het is een mooi geheel
geworden.
Er zijn regelmatig contacten met andere organisaties uit de samenleving, zoals maatschappelijk werk,
kerkgenootschappen (kerkenraden, gemeenteavonden, diaconieën), Diaconaal Platform Twenterand,
politieke partijen, bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen etc.
Er vindt ook regelmatig overleg plaats tussen de voorzitters van de organisaties die veel raakvlakken
hebben met Stichting Manna: Stichting BOOT, Vluchtelingenwerk, Diaconaal Platform, Waypoint.
In het afgelopen jaar werden er o.a. bijeenkomsten bijgewoond van het Oranjefonds, RTV Oost, de
gemeente over subsidieverstrekking, en werd er deelgenomen aan een workshopavond van het
Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand, waar de workshops PR, fondsenwerving en
subsidieaanvragen en werving, behoud en begeleiding vrijwilligers werden gevolgd.
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Samenstelling bestuur
Ook het bestuur van Stichting Manna bestaat uit vrijwilligers, mensen die dit werk vaak naast hun
werk of andere taken doen. Dat vergt veel tijd en inzet en soms is dat passen en meten met andere
bezigheden. Streven van het bestuur is om vanuit alle kernen van de gemeente Twenterand een
vertegenwoordiging in het bestuur te hebben. Van bestuursleden wordt gevraagd de doelstelling van
de stichting te onderschrijven en zich te kunnen conformeren aan de christelijke motivatie. Zoals
gezegd werd er in 2017 afscheid genomen van bestuurslid Elise Kroeze en is zij opgevolgd door
Hennie Gielians en Joke Peters. Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:

Dagelijks bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Bertus Akse
Lida Kreiter
Bert Hemmer

(Vriezenveen)
(Den Ham)
(Vriezenveen)

Rein Brandsen
Gerard Hulsegge
Jan Pasman
Willem Bossenbroek

(Westerhaar)
(Vriezenveen) coördinator
(Vriezenveen)
(Vroomshoop) lid Adviesraad Sociaal Domein in 2017

Manna Family Care:

Manna Fashion/Manna Happy Kids:
Hennie Gielians
Joke Peters

(Vroomshoop) administratie Fashion
(Vriezenveen) teamleider Fashion

Voorzitter Bertus Akse en penningmeester Bert Hemmer waren beiden 8 jaar bestuurslid en bereid om
het werk voor Manna te blijven doen. Hiervoor was het wel nodig dat de statuten werden aangepast
en inmiddels hebben beiden hun herbenoeming aanvaard.
In 2017 is de Cliëntenraad opgeheven en omgevormd tot de Adviesraad Sociaal Domein, waar
bestuurslid Willem Bossenbroek Manna heeft vertegenwoordigd in 2017.
Vaste agendapunten van het bestuur zijn het evalueren van de werkzaamheden van de afgelopen
maand en terugkoppeling van het veldwerk van de werkgroepen. Alle kortlopende zaken worden
besproken en er worden plannen gemaakt voor de lange termijn.
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Acties en Donaties
Er zijn enkele bedrijven die Manna Family Care structureel sponsoren met goederen en sommige doen
dit al jaren. Dankzij deze giften in natura kunnen we de iedere 14 dagen een mooi voedselpakket
samenstellen. We noemen de volgende bedrijven als vaste sponsoren: Bakkerij Slomp
Westerhaar/Vriezenveensewijk - brood; Hendrikus Kamphuis Daarle aardappelen;
Zwanenberg
Almelo - vleeswaren, Bolletje Almelo (op afroep); Bakkerij De Kraai, Vriezenveen – brood.
Omdat boer Kamphuis de enige vaste donateur van aardappelen is, is het bestuur steeds op zoek naar
andere aardappelboeren die willen bijdragen.
Bedrijven, scholen, verenigingen, kerken en particulieren dragen hun steentje bij met donaties en
verschillende acties. Hieronder zullen we een paar acties eruit lichten:
In januari werden er enkele deals van de Beursvloer Twenterand afgesloten: schoonmaakbedrijf Klaas
Harms maakte het depot schoon en met behulp van steigers van Vosbouw konden er lampen worden
vervangen.
In maart vond de aftrap plaats van de Raboclubkascampagne. Klanten van de Rabobank konden
stemmen op hun favoriete organisatie en iedere stem was geld waard. Dankzij de stemmen van veel
Twenteranders kon er in mei een cheque in ontvangst worden genomen van 1119 euro. De inzet was
om geld bij elkaar te krijgen voor een koelinstallatie en een eigen aanhanger, dus er wordt nog even
doorgespaard en ook gewacht tot het probleem van de huisvesting is opgelost.
In september overhandigden Pascal van Zanten en Remko Schuitert van het Univé kantoor in
Vriezenveen een cheque van € 900,- aan Stichting Manna omdat we ons als stichting inzetten voor
meerdere goede doelen waaronder Manna Family Care, Manna Fashion en Manna Happy Kids. Naast
de financiële support hebben de medewerkers van Univé Vriezenveen en Mijn Makelaar Stegeman in
het voorjaar geholpen bij het inpakken van voedselpakketten. “Een hele klus” aldus Pascal van
Zanten. Naast financiële support vindt het team het ook belangrijk om de eigen handen uit de
mouwen te steken, we zijn natuurlijk blij met deze hulp en het mooie bedrag!
Heel veel kerken in Twenterand steunen ons enorm, door het regelmatig organiseren van acties Geef
en het doneren van collecteopbrengsten, zo ook b.v. in de jongerendienst in november in Vriezenveen
en in de dienst naar aanleiding van de fusie PKN Vroomshoop. In het financieel overzicht kunt u zien
wat de kerken in Twenterand hebben bijgedragen in 2017. We zijn enorm blij met deze betrokkenheid
en hopen dat zij dat ook in de toekomst willen blijven doen.
Sommige kerken organiseren structureel een actie Geef met b.v. Biddag en Dankdag, of 1 x per
maand en dit leverde bij elkaar heel veel boodschappen op. Zo wordt er bijvoorbeeld in Vroomshoop
iedere eerste zondag van de maand een Krummeldienst gehouden voor kinderen van groep 1 t/m 3
van de basisschool. Tijdens de dienst collecteren zij voor stichting Manna door middel van het
meenemen lang houdbare producten.
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Er vonden in 2017 weer acties Geef plaats bij verschillende supermarkten in Twenterand en dat
leverde veel kratten met boodschappen op, alle gevers en vrijwilligers, bedankt!!
Verdere giften die we ontvingen:
-

Bij de Emté kon men zegels sparen voor een boodschappenpakket en er werden ook zegels
gespaard voor Manna
We ontvingen kaarten voor cliënten voor de voorstelling van toneelvereniging Hildebrand
Eieren van de scouting en eierhandel Jonker
650 pakken koffie naar aanleiding van een inzamelingsactie DE punten van de Lions Club
Zwembadkaarten voor zwembad de Groene Jager van Jumbo Rudy Veldkamp
De Formido doneerde enkele stellingen voor Manna Fashion
Kortingsbonnen van kapper Marjo Hair & Beauty Vroomshoop
150 euro van het Akkerfonds voor Manna Happy Kids
Een grote hoeveelheid cd’s en dvd’s van Stichting Jonathan/De Wegwijzer
Handdoeken en theedoeken van Abbink Holding BV wegens beëindiging van het bedrijf
We ontvingen de opbrengst van een emballageactie, die verdubbeld werd door de Supercoop
in Vroomshoop
Grote gift voor de huur van het pand van Manna Fashion van St. Havenzicht
Gift van Direct ICT
Gift van De Windroos
Gift van De Rotary Twenterand, naar aanleiding van de Beursvloerdeal
Boodschappen en gelddonaties van cbs De Fontein, gbs De Domino, cbs De Regenboog
Een gift van kinderclub De Rankjes
Collecteopbrengsten van huwelijksdiensten
Veel giften van particulieren

U ziet het: alles telt, wat een mooie optelsom! We weten ons gesteund door heel veel mensen en zijn
hier heel blij mee, dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!
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Decemberacties
Ook dit jaar vond de RTV Oost actie Samen voor de Voedselbank plaats, waarbij Manna in de
opbrengst deelde. Er kon online worden gedoneerd, maar er konden ook boodschappen worden
gegeven in de supermarkt, dankzij de medewerking van Coop Den Ham, Jumbo Rudy Veldkamp,
Jumbo Veld in Westerhaar en Vroomshoop, Jumbo Fikkert, Emté Vriezenveen, Supercoop Vr.hoop en
Attent Peddemors. In de actieweek werd er ook 1 dag actief geflyerd. Hiervoor werd de
samenwerking gezocht met het Noordik, twee leerlingen meldden zich aan en hielpen mee om
boodschappen binnen te halen. Dankzij de vrijwilligers die op alle verschillende locaties hielpen en alle
klanten die hebben gedoneerd, konden er op de actiedag 68 volle kratten worden geteld. De totale
geldopbrengst in Overijssel was 348.000 euro en dit wordt verdeeld over alle voedselbanken in
Overijssel die deelnemen. Met het geld kunnen boodschappen worden besteld. Begin 2017 kon er
naar aanleiding van de actie in 2016 voor 5719 euro aan boodschappen worden besteld, een prachtig
bedrag!
Stichting Reflection organiseerde met een groep jongeren een kerstmaaltijd voor cliënten van Manna
met een speciaal activiteitenprogramma voor kinderen. Voor de jongeren een gelegenheid om te leren
organiseren in het kader van het project Young Leaderz. Het is hierbij de bedoeling dat jongeren een
activiteit opzetten, leren te organiseren en hun kwaliteiten inzetten voor een maatschappelijk
doeleinde. Een mooi initiatief!
In december konden er weer extra feestelijke pakketten worden uitgegeven voor de regulieren
cliënten van Manna, maar ook kon er weer een voedselpakket worden aangevraagd voor mensen die
net buiten de criteria vallen.
Dankzij allerlei donaties werden het mooie pakketten, o.a.:
-

Rollades van het CMK Vroomshoop en Bebo Parket

-

Bakleverworst en rookworst Dasko
basisscholen Rehoboth, Sint Antonius, Shalom en Eltheto zamelden samen meer dan 50
kratten aan boodschappen in
particulieren doneerden boodschappen en kerstpakketten
gerookte forellen van forellenkwekerij de Koel’n in Beerzerveld
overgebleven boodschappen van Jumbo Rudy Veldkamp
kerststollen van Haringgilde De Zandstuve

-
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Financieel overzicht
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Van de penningmeester
Het jaar 2017 hebben we helaas met een negatief resultaat moeten afsluiten. Ondanks dat we een
afname zien van het aantal pakketten en we een mooie bijdrage van de RTV Oost actie van eind 2016
begin 2017 ontvingen in de vorm van goederen in natura
en dus minder uitgaven voor
levensmiddelen hebben gehad, hebben we het afgelopen jaar voor het eerst aanzienlijke huurkosten
moeten betalen. Dit, nadat we jarenlang in de gelegenheid zijn geweest om deze huisvestingskosten
tot een minimum te beperken. Ondanks dat zijn we onze verhuurders dankbaar dat zij ons de
gelegenheid bieden om onze werkzaamheden vanuit deze 2 locaties te mogen uitoefenen.
Begin 2017 is al wel ingecalculeerd dat er een aanzienlijk huurbedrag betaald zou moeten worden,
omdat tijdens de zoektocht naar huisvesting bleek dat we waarschijnlijk nergens meer gratis onderdak
zouden krijgen voor Manna Care. Samen met de gemeente en plaatselijke ondernemers worden er in
2018 plannen gemaakt om voor de huisvestingsproblematiek oplossingen te vinden.
Want na bijna 10 jaar heeft Stichting Manna wel bewezen een organisatie van blijvende waarde te zijn
binnen de gemeente Twenterand, en hoe mooi zou het zijn dat er toekomstig één centraal punt komt
voor de hulp (voedsel/kleding/kinderpakketten) die vanuit deze vrijwilligersorganisatie geboden
wordt?
Als penningmeester rest mij niets dan alle donateurs (kerken, particulieren, scholen,
bedrijven/sponsoren en gemeente Twenterand) te bedanken voor hun bijdrage aan Stichting Manna
in welke vorm dan ook!
Bert Hemmer
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Van de voorzitter
Aan het einde van je geld een stukje maand over, daar begon Lida mee in haar voorwoord. “Alles
heeft zijn tijd” zegt Prediker 3, maar als dat stukje tijd er elke maand weer is, dan is het maar wat fijn
dat er vrijwilligers zijn die je helpen dat stukje te overbruggen. Dat mogen we als stichting Manna nu
al bijna tien jaar doen! In de dit verslag heeft u kunnen lezen hoe we dat allemaal hebben gedaan en
gefinancierd. Het is geweldig dat de Twenterandse samenleving dit allemaal heeft willen sponsoren,
zowel de vrijwilligers met hun tijd en het bedrijfsleven, kerken, scholen en particulieren met geld en
giften in natura. Gelukkig is vorig jaar het aantal hulpvragen gedaald, dit komt waarschijnlijk omdat
de omstandigheden zijn verbeterd door meer inkomsten omdat men werk gevonden heeft.
De “leefomstandigheden” voor onze stichting zelf zijn niet verbeterd en dan bedoel ik vooral de
huisvesting van Manna Care. Eerst konden we huren tot mei 2018, deze maand hebben we te horen
gekregen dat dit gelukkig nog met een maand is verlengd. We zijn nog steeds op zoek naar een
structurele oplossing voor de huisvesting van alle drie de afdelingen van Manna. Er zijn diverse
gesprekken geweest met de gemeentelijke overheid en zoektochten gehouden in Twenterand naar
een geschikte locatie. De gemeente denkt mee, maar heeft ook geen adequate oplossing op korte
termijn. Voor de langere termijn zijn er wel mogelijkheden, maar het is nog te prematuur om daarover
al iets te kunnen melden in dit jaarverslag, maar huisvesting voor een langere tijd op een vaste
locatie, dat zou zowel een uitkomst voor de cliënten als voor de vrijwilligers van Manna zijn. Dit
initiatief biedt kansen op een duurzame en samenhangende voorziening gericht op het aanpakken van
armoede en uitsluiting van de hulpvragers.
Deelnemers aan of cliënten van de voedselbank vertellen over de moeite die het velen van hen heeft
gekost om de stap te zetten naar de voedselbank. Zo iets banaals als voedsel gaan vragen… dan moet
het water je wel tot aan de lippen staan, of nog hoger. Daarom is het goed dat Manna Care en Manna
Fashion op een locatie in de gemeente gevestigd worden waar men zonder zich bekeken te voelen
naar toe kan gaan, m.a.w. het moet een “veilige” plek zijn. Elke keer een ander locatie is dan ook
weer een extra drempel.
Dat we nu veel tijd en energie moeten steken in de zoektocht naar geschikte huisvesting is niet de
“Core Business” van het bestuur van Manna, we hopen dat de gemeente of een andere partij ons kan
helpen aan een nieuw pand, want het is wel duidelijk dat Twenterand nog steeds een voedselbank en
kledingbank nodig heeft. Daarom wil st. Manna zich in blijven zetten en wordt er gehoopt op een
nieuwe locatie om de werkzaamheden voor alle drie afdelingen professioneel te kunnen uitvoeren. De
toezegging van het bedrijfsleven is er, we hopen dat de gemeentelijke overheid ook meehelpt. Onze
tijd besteden wij liever aan de mensen die leven in armoede, om ze op die manier een lichtpuntje te
kunnen bezorgen.
In Romeinen 12:12 staat “Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Houd vol als je in
moeilijkheden komt, en blijf altijd bidden.” Blij zijn, volhouden en bidden, dat blijven we dus doen!!
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