Exodus 16 : 15
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Voorwoord
In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Manna. Ook
informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven voor alle
belanghebbenden van de Stichting. Tegelijk biedt het Stichting Manna een kader waarbinnen zij het
beleid de komende jaren (2016-2020) verder vorm zal geven. Sinds de oprichting van Stichting Manna
in 2008 zijn we in beweging en ontwikkelen we ons. Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid. Die inzichten
hebben we verwerkt in ons beleidsplan.
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1. Inleiding
1.1 Historie
Tijdens één van de vergaderingen van het Diaconaal Platform Twenterand (DPT) in 2007 is er een
presentatie van de werkgroep Manna. Werkgroep Manna brengt voedselpakketten naar gezinnen binnen
Twenterand die dat hard nodig hebben. Manna koopt zelf in en maakt zo pakketten met daarin een
aantal maaltijden. Deze pakketten worden door vrijwilligers elke twee weken bij de mensen thuis
gebracht. Deze hulp is van tijdelijke aard, met een maximum van 3 maanden. Daarna worden er weer
gesprekken gevoerd met de sociale dienst over eventuele continuering. Manna stelt de criteria vast, die
door de Diaconieën of het Maatschappelijk Werk gebruikt worden, om te toetsen of gezinnen in
aanmerking komen voor een voedselpakket. Als een gezin aan het criterium voldoet, wordt er een
pakket geleverd en indien nodig gezocht naar een structurele oplossing. De gezinnen moeten wel
meehelpen en zelf structuur aanbrengen om de problemen op te lossen.
Tijdens bovengenoemde presentatie doet de werkgroep Manna een beroep op het DPT. Manna is
eigenlijk een verlengstuk van de diaconie. Daarom zou het goed zijn dat dit werk weer door de
diaconieën gedaan zou worden. Het DPT pakt dit op en uiteindelijk wordt op 8 december 2008 Stichting
Manna opgericht. Tijdens het oprichtingsproces wordt duidelijk dat de doelstelling niet alleen het geven
van voedselpakketten kan zijn, maar ook structurele hulpverlening.

1.2 Heden
Sinds de oprichting in 2008 is Stichting Manna uitgegroeid tot een volwassen organisatie, waar door
velen een beroep op wordt gedaan, de pioniersjaren zijn voorbij. Wegens het groeiend aantal
hulpvragen worden de voedselpakketten niet meer rondgebracht, maar door de cliënten zelf opgehaald
bij het uitgiftepunt, met uitzondering van cliënten in Den Ham. Dit uitgiftepunt bevindt zich in het pand
van bouwbedrijf Dubbink aan de Bedrijfsweg in Vriezenveen, waar St. Manna sinds januari 2014 tot 1
juli 2017 gratis gebruik mocht maken van een ruimte van zo’n 450 m2. Vanaf 1 juli 2017 wordt er huur
betaald en de huurafspraak geldt tot 1 mei 2019. Stichting Manna wordt ondersteund door heel veel
plaatselijke kerken, particulieren en bedrijven en is ook opgenomen in het Minimabeleidsplan 2015 –
2018 van de gemeente Twenterand en in 2015 en 2016 is subsidie ontvangen voor Manna Care. Dankzij
een groot aantal vrijwilligers, waarvan een groot gedeelte afkomstig is uit de plaatselijke kerken, is
Stichting Manna in staat het werk voort te zetten; de meesten doen dit werk vanuit hun christelijke
motivatie. Nog steeds voorziet Manna in een dringende behoefte in Twenterand.
Stichting Manna bestaat inmiddels uit drie werkgroepen:
Manna Care - voedselpakketten
Manna Fashion - kinderkleding
Manna Happy Kids- verjaardagdozen en cadeautjes met Sinterklaas.
Er wordt nauw samengewerkt met Stichting Boot (Budget Op Orde in Twenterand), een onderdeel van
het landelijk project SchuldHulpMaatje.
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2. Missie, visie en doel
2.1 Missie
Stichting Manna is een interkerkelijke stichting met een Bijbelse identiteit. De stichting ontleent haar
missie aan onderstaande teksten uit de Bijbel:

Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken
gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me
gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar
Me toe.” De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste
broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Matth. 25: 35,36 en 40)
Stichting Manna wil omzien naar de naaste door daadwerkelijk hulp te bieden.

2.2 Visie
“Want de armen heb je altijd bij je, maar Mij hebben jullie niet altijd.” Matth. 26:11
Stille armoede kan alle positieve gedachten uit het hart verdringen. Niet mee kunnen doen, betekent
eigenlijk dat je niet helemaal mens bent! Door deze mensen te helpen wil Stichting Manna ze weer hoop
geven voor de toekomst en zin in het leven. Aan anderen geven is uiteindelijk het beste wat je aan
jezelf kunt geven!

2.3 Doel (zoals omschreven in de statuten)
o

Mensen in de gemeente Twenterand die door omstandigheden onder het sociaal minimum
terecht zijn gekomen tijdelijk ondersteunen in de basisbehoeften door een
boodschappenpakket, kinderkleding en/of kindercadeautjes rond verjaardag en Sinterklaas

o

De mogelijkheid bieden aan diezelfde doelgroep, via doorverwijzing naar hulpverlenende
instanties, om de bestaande situatie te boven te komen

o

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

o

Alle inwoners van de gemeente Twenterand, ongeacht hun afkomst, ras, geboorteland, geloof,
politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal,
handicap, leeftijd, enzovoort, komen in aanmerking voor de hulpverlening zoals hierboven
beschreven. Belangrijk speerpunt daarin is ook de ontmoetingsfunctie met deze doelgroep.
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3. Organisatie
3.1 Bestuur en werkgroepen
Stichting Manna heeft een hoofdbestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid, in- en externe
communicatie, financieel beheer en het aansturen van de verschillende werkgroepen. Het hoofdbestuur
bestaat uit minimaal 3 en maximaal 25 bestuursleden, zo mogelijk vanuit de verschillende kernen van
de gemeente. We kennen binnen onze stichting twee coördinatoren: één voor het werkveld Family Care
en één voor de werkvelden Fashion en Happy Kids. De coördinator is de spil van Stichting Manna. Alle
contacten vanuit het veld lopen via de coördinator, het is wenselijk dat de coördinator deel uitmaakt
van het hoofdbestuur. Voor het bestuur staat integriteit en geheimhouding in de meest brede zin hoog
in het vaandel. Alle hulp wordt zeer zorgvuldig verleend en de vrijwilligers worden ook op hun
geheimhouding gewezen.
De werkgroepen worden gevormd voor het organiseren en uitvoeren van uiteenlopende activiteiten en
worden gevormd door bestuursleden en vrijwilligers. Ze kunnen ad hoc of structureel zijn en externe
deskundigen kunnen zitting hebben in een werkgroep. Dit kan zijn voor een onderzoek – project –
denktank of beleidszaken. De werkgroepen werken binnen de richtlijnen van het bestuur en het bestuur
is eindverantwoordelijk, stuurt de werkgroep en is bevoegd de werkgroep te ontbinden wanneer daar
aanleiding toe is. Elke werkgroep heeft een of meerdere contactpersonen in het bestuur. De
verschillende werkgroepen worden beschreven onder hoofdstuk 4.

3.2 Vergadercyclus
Het hoofdbestuur vergadert minimaal zes keer per jaar en de besturen van de verschillende
werkgroepen naar behoefte.

3.3 Vrijwilligers
De vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de coördinator. Op de website van Stichting Manna kan
hiervoor het aanmeldingsformulier gedownload worden. De coördinator bepaalt waar de vrijwilligers
kunnen worden ingezet.

3.4 Cliënten
Stichting Manna biedt alleen hulp aan cliënten die via het veld worden aangemeld. Hierbij denken we
onder andere aan Maatschappelijk Werk, Tactus verslavingszorg, Vluchtelingenwerk, Kerken, Sociale
dienst en SchuldHulpMaatje (Stichting BOOT).

3.5 Statuten
De statuten zijn notarieel vastgelegd.

3.6 Huishoudelijke reglementen en protocollen
Stichting Manna heeft huishoudelijke reglementen en protocollen opgesteld voor het bestuur, de
verschillende werkgroepen en vrijwilligers.
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4. Activiteiten
4.1 Family Care
Het doel van deze werkgroep is om structureel de doelgroep te voorzien van een voedselpakket, zolang
het strikt noodzakelijk is. Tweewekelijks worden er op donderdag pakketten verstrekt. Family Care wordt
aangestuurd door een werkgroep waarin minimaal 2 leden van het hoofdbestuur zitting hebben en die
verder bestaat uit de teamleiders van de inpak- en uitgifteteams en op uitnodiging de planner. De
werkgroep houdt zich bezig met het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers die meewerken om de
voedselpakketten elke twee weken mogelijk te maken. Hierbij denken we aan de vrijwilligers die
boodschappen halen en inpakken, vrijwilligers bij de uitgifte van de boodschappen of rondbrengen (zgn.
koeriers), en zorgdragen voor de planning.
Jaarlijks worden er verschillende acties gehouden in kerken, winkels en scholen onder de naam: ‘Actie
Geef’. Deze actie was oorspronkelijk een initiatief vanuit de Hervormde Gemeente te Vriezenveen, maar
is inmiddels overgenomen door Stichting Manna. De werkgroep Family Care coördineert deze acties en
wordt hierbij ondersteund door een coördinator Actie Geef.
Op de website www.manna.nu is het draaiboek voor de actie Geef te downloaden en tevens een
boodschappenlijst.

4.1.1 Werkwijze
Een cliënt kan door een hulpverlenende instantie aangemeld worden. Deze vult hiervoor een
Aanvraagformulier Ondersteuning in, bestaande uit een blad persoonlijke gegevens en een
Inkomenstoets. Het formulier dient bij voorkeur via de mail (aanvraag@manna.nu) ingediend te worden
bij de coördinator Family Care. Deze beoordeelt de aanvraag en kent al dan niet een pakket toe voor
een periode van maximaal 6 maanden. Terugkoppeling vindt plaats via de aanvragende instantie. Na
afloop van de maximale periode kan middels hetzelfde formulier verlenging aangevraagd worden door
de hulpverlener. Vier weken voor het einde van de toegekende periode wordt de cliënt hiervan in kennis
gesteld.

4.1.2 Criteria
Stichting Manna conformeert zich aan de normen zoals deze zijn vastgesteld door de Voedselbanken
Nederland, alhoewel wij hier geen deel vanuit maken. Deze normen zijn te vinden op website
www.manna.nu ; wijzigingen hierop worden na bekrachtiging door het hoofdbestuur bekendgemaakt
aan de hulpverlenende instanties.

4.1.3 Openstelling
De uitgifte van de pakketten vindt tweewekelijks plaats op donderdagavond tussen 18.30 en 20.15 uur.

4.1.4 Adresgegevens
Momenteel is Manna Family Care gevestigd in het pand van aannemer Dubbink aan de Bedrijfsweg 26
Vriezenveen.
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4.2 Fashion
Onder Fashion wordt verstaan de hulp die Stichting Manna gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0
t/m 12 kunnen biedt door het verstrekken van kleding en de daarbij behorende zaken en artikelen. Elk
kind heeft toch recht op fatsoenlijke kleding! Op dit moment is er kleding in de maten 50 t/m 176.

4.2.1 Werkwijze
Criteria: een gezin dat via onze Stichting een boodschappenpakket ontvangt komt automatisch in
aanmerking voor kleding,

in andere gevallen kan men aangemeld worden via de hulpverlening.

Binnen de aanvraagperiode, deze bedraagt meestal zes maanden, kan men langs komen of een afspraak
maken voor het uitzoeken van kinderkleding.

4.2.2 Openstelling
Er is een vrije inloop op dinsdag- en woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur. Er kan ook een
persoonlijke afspraak gemaakt worden om langs te komen, aanmelding gebeurt dan via mail of
telefoon.

4.2.3 Wat mag men meenemen
Een gezin kan per kind een basispakket komen uitzoeken. Onder een basispakket (per kind) wordt het

volgende verstaan: basisgarderobe:
5 truien of shirts en 3 broeken of rokjes/jurkjes, leggings en ondershirts, 1 jas , 1 paar schoenen
(indien aanwezig in gewenste maat) pyama's, sokken en ondergoed

4.2.4 Hoe vaak mag men langskomen
De gezinnen kunnen één keer in de drie maanden langs komen voor kleding. Er kunnen zich altijd
situaties voordoen waarbij de aanschaf van meer kleding wenselijk is. Overleg is dan altijd mogelijk!

4.2.5 Inbreng
Er kunnen tweedehands maar óók nieuwe kinderkleding, schoenen (niet versleten of afgetrapt) en
bijbehorende artikelen ingebracht worden. De dinsdag- en woensdagochtend zijn de vaste
inbrengochtenden. Stichting Manna neemt alleen kinderkleding aan die héél, schoon en modieus is. Men
kan geen kleding afgeven bij één van de medewerkers thuis of buiten bij de winkel plaatsen. Mocht de
dinsdag- of woensdagochtend niet gelegen komen dan kan men contact opnemen om een afspraak te
maken.
Adres:
Manna Fashion
Havenstraat 5
7681 EA Vroomshoop
E-mail: fashion@manna.nu
Mocht er bij Fashion een overschot aan kleding ontstaan dan wordt deze kleding gedoneerd aan een
ander goed doel zodat alle kleding altijd op een goede plek terecht komt.
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4.3 Happy Kids
Elk kind heeft recht op een verjaardag!
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 wanneer 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!

Door Manna Happy Kids wordt ervoor gezorgd dat deze dagen weer een feest kunnen worden. Onder Happy Kids
vallen de verjaardag dozen (de Happy Kids doos) voor kinderen van de basisschool en de partyboxen voor tieners
t/m 17 jaar en de extraatjes rond sinterklaastijd. De partyboxen bevatten snacks en drinken en worden gesponsord
door de Roetgerink Foundation.

4.3.1 Werkwijze
Criteria: Wanneer een hulpverlener of hulpverlenende instantie bij ons een aanvraag indient voor
tijdelijke ondersteuning middels Manna Family Care komen deze mensen/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.

4.3.2 Openstelling
Manna Happy Kids is gevestigd in het zelfde pand als ons project Manna Fashion. Er is een vrije inloop
op dinsdag- en woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur. Er kan ook een persoonlijke afspraak
gemaakt worden om langs te komen, aanmelding gebeurt dan via mail of telefoon. De Manna Happy
Kids doos is vooral bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Voor deze groep is het trakteren
op school ook erg belangrijk. Voor jongeren t/m de 17e verjaardag die voortgezet onderwijs volgen is
er een party box beschikbaar.

4.3.3 De inhoud van de Happy Kids-doos
o Cadeau
o Iets lekkers voor thuis zoals drinken, snoepjes etc.
o Bekertjes, bordjes, rietjes
o Traktaties voor op school voor klasgenootjes, meester of juf
o Slingers, ballonnen
o Cake
o Materiaal om de cake mee te versieren
4.3.4 Inbreng
We nemen alleen nieuw speelgoed aan. Ook verjaardagartikelen zoals slingers, ballonnen, bordjes,
servetten e.d. zijn van harte welkom. De dinsdag- en woensdagochtend zijn de vaste inbrengochtenden.
Mocht de dinsdag- of woensdagochtend niet gelegen komen dan kan men contact opnemen om een
afspraak te maken. Ook bedrijven, scholen en/of jeugdverenigingen worden op de website uitgenodigd
om met hun producten te helpen om de verjaardagsdozen te vullen.
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4.5 Het geven van structurele hulp
Vanaf het begin zijn de medewerkers er van overtuigd dat wat Stichting Manna doet met Manna Family
Care, Manna Fashion en Manna Happy Kids eigenlijk een doekje voor het bloeden is. De ervaring leerde
dat cliënten na een periode van geen ondersteuning opnieuw een aanvraag deden. Er was dus geen
leereffect geweest die ervoor zorgde dat men uit de bestaande situatie kwam. Er is overleg geweest
hoe het zich eigen maken van budgettering en planning vorm te geven. Toen er landelijk overheidsgeld
beschikbaar kwam om schuldhulpmaatjes te kunnen opleiden in de gemeente Twenterand is er een
werkgroep ‘Schuldhulpmaatjes’ opgezet. Deze werkgroep, waarin ook een bestuurslid van stichting
Manna zitting had, heeft uiteindelijk geleid tot Stichting BOOT en Stichting Hulpfonds.

4.5.1 Stichting BOOT
Stichting BOOT (Budget Op Orde in Twenterand) is een zelfstandige stichting die geïnspireerd is door
de Stichting SchuldHulpMaatje. De Stichting SchuldHulpMaatje is een landelijk project. BOOT biedt hulp
aan mensen die geen grip hebben op hun financiën, door ze een schuldhulpmaatje toe te kennen. “Het
schuldhulpmaatje helpt met terugkrijgen van ‘grip op de knip’, maar vooral met het veranderen van
denken over geld. Zij helpt met boekhouden, maar vooral met grip houden op geld. Daarnaast helpt
het schuldhulpmaatje de hulpvrager ook om de baas te worden over geld, wanneer het geld de baas
over de mens dreigt te worden”.
Net als stichting Manna draait stichting BOOT volledig op vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een
driedaagse training tot schuldhulpmaatje. Elke dag staat een ander onderwerp centraal. Op dag één is
dat ‘persoon(lijkheid)’. Dag twee gaat het over ‘portemonnee en praten’ en op dag drie staat de praktijk
centraal, onder andere ‘wat is mijn taak als Maatje’ en ‘wie zijn de schuldeisers’. Deze training wordt
georganiseerd door de coördinator van BOOT. Na de trainingen koppelt de coördinator de hulpvrager
aan een tweetal schuldhulpmaatjes. Wanneer de schuldhulpmaatjes zijn gekoppeld aan een hulpvrager
gaan ze in koppels van twee naar de hulpvrager. Daar ondersteunen ze de hulpvrager door middel van
het op orde brengen van de administratie, het in kaart brengen van (eventuele) schulden en het bieden
van een luisterend oor. Alles wat er ondernomen wordt, bijvoorbeeld het op orde brengen van de
administratie of het bellen van instanties, gaat in samenspraak en in samenwerking met de hulpvrager.
De schuldhulpmaatjes bieden ondersteuning, maar nemen het werk niet uit handen van de hulpvrager.
Het uitgangspunt van de geboden hulp is namelijk dat de hulpvrager op den duur de schuldhulpmaatjes
niet meer nodig zal hebben.

4.5.1 Stichting Hulpfonds Twenterand
Het Hulpfonds heeft tot doel het verlenen van financiële, materiële en begeleidende individuele en
categoriale hulp aan inwoners van de gemeente Twenterand die hulp nodig hebben en deze hulp niet
via andere wegen van de overheid of van andere instanties kunnen ontvangen.
De categoriale hulp bestaat uit hulp aan mensen die financieel hulp nodig hebben. Binnen het Hulpfonds
zal dit meestal in de vorm van een renteloze lening gebeuren. Deze lening kan dan bijvoorbeeld worden
gebruikt om een energiemaatschappij te betalen, waardoor afsluiting van gas en elektra wordt
voorkomen of om een wasmachine te kopen.
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5. Financiën
Stichting Manna krijgt een klein deel overheidssubsidie, maar is voor de rest volledig afhankelijk van
giften. Deze komen onder andere van kerken, bedrijven, scholen en particulieren. Er wordt actief aan
sponsorwerving gedaan. Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het
door haar gevoerde financieel beleid over een kalenderjaar.

6. Communicatie
Stichting Manna streeft er naar om minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief te versturen naar de
sponsoren, donateurs, overheid en kerken. De nieuwsbrief is ook te downloaden van de site. In de
plaatselijke week- en dagbladen wordt er ook regelmatig geschreven over Stichting Manna en haar
verschillende activiteiten.
Eén keer per jaar wordt er een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers. Op deze avond worden de
vrijwilligers geïnformeerd en is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Via de website en facebookpagina wordt veel informatie verstrekt over de activiteiten van Stichting Manna.

7. Toekomst
Stichting Manna wil graag hulp kunnen bieden zolang dat nodig en mogelijk is. Zij zal dan ook nu en in
de toekomst alles doen wat in haar vermogen ligt om hiervoor de middelen en de mensen bij elkaar te
krijgen. Samenwerking met de maatschappelijke en kerkelijke organisaties en de overheid in de
gemeente Twenterand is daarbij onontbeerlijk.
De toekomst zal ook afhangen van de huisvesting. Tot 1 mei 2019 kunnen we voor Manna Care het
pand van Dubbink huren, maar dat kan op ieder moment veranderen. Manna Fashion huurt een
onderkomen van Vroomshoop Meubelen, maar dat kan ook opgezegd worden als de economie weer
aantrekt en ze de ruimte weer nodig hebben.
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 biedt kansen op een duurzame en samenhangende voorziening

gericht op het aanpakken van armoede en uitsluiting van de doelgroep.
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.
Daarom is het noodzakelijk om een structurele oplossing te zoeken voor alle drie de afdelingen van st.
Manna. Een structurele oplossing is een vaste locatie voor minimaal 10 jaar op een plek waar iedereen
zich “thuis en veilig” voelt.
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