
 

 

  

 

 
     Voor de arme kant van Twenterand 

Gebruiker 

Jaarverslag 

2018 

Op zoek naar de oase… 

 

Family Care 

Fashion 

Happy Kids 

 



 

Inhoudsopgave  
Voorwoord ..................................................................................................................................................... 3 

Op zoek naar de oase……. ........................................................................................................................... 3 

Doelstelling Stichting Manna.......................................................................................................................... 4 

Manna Family Care ......................................................................................................................................... 5 

Criteria ........................................................................................................................................................ 6 

Overzicht Manna Family Care 2018 ............................................................................................................... 7 

Totaal uitgegeven pakketten ...................................................................................................................... 7 

Pakketten per kern in Twenterand................................................................................................................. 9 

Gezinssamenstelling ................................................................................................................................. 11 

Hulpverlenende instanties ....................................................................................................................... 12 

Gehanteerde normbedragen ................................................................................................................... 13 

Conclusie .................................................................................................................................................. 13 

Manna Fashion ............................................................................................................................................. 14 

Werkwijze ................................................................................................................................................. 14 

Inbreng kleding ......................................................................................................................................... 15 

Manna Happy Kids ........................................................................................................................................ 16 

Werkwijze ................................................................................................................................................. 16 

Mede mogelijk door sponsoring............................................................................................................... 16 

Vrijwilligers ................................................................................................................................................... 17 

Publieksprijs voor de vrijwilligers ............................................................................................................. 17 

Vrijwilligersavond wederom gesponsord door Koskamp ......................................................................... 18 

Publiciteit en externe contacten .................................................................................................................. 19 

Samenstelling bestuur .................................................................................................................................. 20 

Acties en Donaties ........................................................................................................................................ 21 

Van de penningmeester ............................................................................................................................... 24 

Financieel overzicht ...................................................................................................................................... 25 

Van de voorzitter .......................................................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 



 

Voorwoord 

Op zoek naar de oase……. 

Stichting Manna bestaat alweer tien jaar. Reden voor een feestje? Nee, het is immers schrijnend dat in een 

rijk land als Nederland het nog steeds nodig is dat mensen bij ons aankloppen voor voedsel en kleding, dat is 

niet iets om te vieren. Maar het stemt natuurlijk wel tot dankbaarheid dat we als Stichting Manna de afgelopen 

tien jaar tot steun konden zijn aan mensen in Twenterand die dat nodig hadden en dat dit dankzij de steun 

van velen mogelijk werd gemaakt. 

 

De naam Manna verwijst naar het brood dat de Israëlieten ontvingen tijdens hun reis in de woestijn. Stichting 

Manna is al tien jaar op reis en steeds weer is er voedsel genoeg geweest om te delen, Manna is ontvangen 

en doorgeven. Zo kan er een oase van rust zijn voor mensen die financieel in de problemen raken en met  

deze tijdelijke ondersteuning rustig alles op een rijtje kunnen zetten. Manna-cliënten zijn ook op zoek naar de 

oase, even bijkomen, adempauze, geen zorgen hoe je de maand rond moet komen en tijd om plannen te 

maken voor een betere toekomst.  

 

Voor de huisvesting van St. Manna zijn we ook op weg naar de oase: een vaste locatie vanuit gewerkt kan 

worden. We zien dit als een reis door de woestijn, het onderwerp: ‘pand’ heeft in 2018 dan ook alle 

bestuursvergaderingen op de agenda gestaan en aan het einde van 2018 kunnen we zeggen dat de oase 

begint te verschijnen en het is geen fata morgana…. 

 

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het mogelijk is geworden een oase te zijn voor Twenteranders die onder 

het sociaal minimum leven, dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van velen, veel leesplezier! 

 

Bestuur Stichting Manna 

Lida Kreiter, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manna Family Care 
In het voedseldepot dat tot nu toe 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. Het komt in de praktijk voor dat pakketten niet worden 

opgehaald, daarom is in 2018 de regel ingevoerd dat als men een pakket tweemaal niet ophaalt, hierna twee 

maanden geen pakket wordt uitgegeven aan de cliënt en er daarna opnieuw een aanvraag voor een 

voedselpakket moet worden ingediend. 

 

 

 

 

 

http://www.manna.nu/


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. 

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. 

Kosten kinderopvang mits noodzakelijk. 

Overige uitgaven dienen altijd nauwkeurig gespecificeerd te worden. 



Overzicht Manna Family Care 2018 
Family Care verzorgt de ondersteuning van cliënten in de vorm van een tweewekelijks boodschappenpakket. 

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 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 2018 stevig voortgezet. Nadat 

de afname vorige jaren nog voorzichtig was, is deze vorig jaar bijna 24% geweest. Blijkbaar wordt de groei in 

de economie ook door onze doelgroep ervaren. 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. Het gemiddelde aantal pakketten over 12 maanden kwam weer uit op 

het niveau zoals dat medio 2013 was. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



Pakketten per kern in Twenterand 
Zoals in de grafiek van het aantal pakketten per jaar al te zien was, is het totaal aantal pakketten fors 

afgenomen. Heel opvallend is dat deze afname voor 80% opgetreden is in Vroomshoop. Hier was het aantal 

verstrekte pakketten vorig jaar 982, tegenover 1588 een jaar eerder.  In Vriezenveen was de situatie echter 

geheel anders. In absolute aantallen was er daar zelfs een stijging van 5%, van 600 naar 634 stuks, waardoor 

het aandeel van Vriezenveen in het aantal pakketten steeg met 7%. 

 

 

 

Onder overige vallen dit jaar Bruinehaar, De Pollen en Daarlerveen. Deze laatste plaats valt niet onder 

Twenterand, maar om geografische redenen verstrekken we hier toch pakketten. 

 

 

% per plaats 

Vroomshoop

Westerhaar

Vriezenveen

Den Ham

Overige

2018

40%

30%

26%

2%

2%

2017

49%

26%

19%

4%

2%

2016

44%

25%

24%

4%

2%

2015

45%

25%

20%

7%

3%

2014

45%

24%

20%

7%

3%



In totaal werden 196 unieke adressen ondersteund gedurende het jaar 2018 tegenover 206 in 2017, 251 in 

2016 en 275 in 2015. Ook hier is de afname van het aantal cliënten in Vroomshoop opvallend: van 90 in 2017 

naar 76 vorig jaar. Het aantal cliënten in Vriezenveen en Westerhaar nam zelfs weer toe, terwijl het aantal 

ondersteunde cliënten in Den Ham bleef afnemen naar 5 afgelopen jaar. De sterkere afname van het aantal 

pakketten in relatie tot de minder sterke afname van het aantal ondersteunde cliënten kan verklaard worden 

door een kortere gemiddelde ondersteuning in tijd. 

 

 
 

Er werden In totaal 77 nieuwe cliënten aangemeld, terwijl van 83 cliënten het pakket werd beëindigd. 

 

 

 

 

 

 

 



Gezinssamenstelling 

In vergelijking met 2017 is de gezinssamenstelling van onze cliënten in 2018 vrijwel gelijk gebleven. De 

grootste groep cliënten, een derde van het totaal, bestaat uit echtparen met een of meerdere kinderen. Daarna 

komt de alleenstaande vrouw met kinderen (27%).  Het percentage alleenstaande mannen blijft stijgen naar 

afgelopen jaar 17%. 

In totaal vielen vorig jaar 560 (622) personen onder onze zorg (tussen haakjes de aantallen over 2017), 

verdeeld over 228 (284) kinderen en 332 (338) volwassenen. In 2016 was dit nog 762 (341+421). Harde 

conclusies over het aantal kinderen in armoede kunnen we hieruit niet trekken, maar dit roept wel het beeld 

op dat dit lijkt af te nemen. 

 

 
Wat de gezinsgrootte betreft bestaat de meerderheid van de huishoudens uit 1 tot 3 personen, totaal 69%.  

Het aandeel wat grotere gezinnen (4-9 personen) is hiermee weer afgenomen naar 31%. 

 
 

 

 



Hulpverlenende instanties 

Voor de 196 door ons ondersteunde cliënten werd er afgelopen jaar voor 164 van hen door 37 verschillende 

instanties aanvragen bij ons gedaan, die elk een of meerdere cliënten voor ondersteuning met een 

voedselpakket bij stichting Manna had. Van de overige 32 werd de aanvraag door de intake van Manna 

verzorgd. In de grafiek de meest voorkomende, maar de totaallijst ziet er als volgt uit: 

Avedan AMW Twenterand 51 13% 

Ondersteuning Manna 32 8% 

Stichting BOOT 22 6% 

Profez Hemmer 11 3% 

Vluchtelingen Werk 10 3% 

Maatschap de Windroos 8 2% 

Mee IJsseloevers 8 2% 

De Twentse Zorgcentra 7 2% 

Baalderborggroep 4 1% 

GGD Regio Twente 4 1% 

MedexZorg 4 1% 

Aveleijn 3 1% 

RIBW groep Overijssel 3 1% 

Stadsbank Oost-Nederland 3 1% 

Leger des Heils 2 1% 

Vechtdal Bewindvoering 2 1% 

Activa Beheer 1 0% 

Arbe Dienstverlening 1 0% 

Beschermingsbewind Twente 1 0% 

Certa-zorg 1 0% 

Cura Bewindvoering 1 0% 

De GKB 1 0% 

Humanitas DMH 1 0% 

Interactcontour 1 0% 

Jeugd GGZ 1 0% 

Jeugdbescherming Overijssel 1 0% 

JP van den Bent Stichting 1 0% 

Marjolein Edeling 1 0% 

Melcura 1 0% 

‘s Heerenloo 1 0% 

Saam Thuisbegeleiding 1 0% 

St. Philadelphia Zorg 1 0% 

Stichting Ad Fontes 1 0% 

Stichting Omega Beheer 1 0% 

Stichting Zij aan Zij 1 0% 

Terug in Balans 1 0% 

Werkplein Almelo 1 0% 

ZorgSaam Twenterand 1 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 het 

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 2018 waren de gehanteerde normen als volgt. Voor elk huishouden gold afgelopen jaar een 

basisbedrag van € 130,-, verhoogd met € 85,- per persoon. Hier bovenop kwamen nog de vaste 

bedragen per huishouding van € 34,- voor persoonlijke verzorging en € 8,- voor schoonmaakmiddelen. 

Voor een alleenstaande gold dus een normbedrag van 130+85+34+8 = € 257,- 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 2018 

aantal 
kinderen alleenstaande  echtpaar 

0 257 342 

1 342 427 

2 427 512 

3 512 597 

4 597 682 

5 682 767 
 

Conclusie 

Stichting Manna Family Care heeft ook in 2018 weer haar waarde bewezen in de Twenterandse 

samenleving. Cliënten en hulpverlenende instanties hebben de weg naar ons opnieuw gevonden. Wel 

zien we (gelukkig) dat het totaal aantal ondersteunde adressen met 196, bestaande uit 560 personen, 

opnieuw lager was dan voorgaande jaren. Toch kan een substantiële groep in Twenterands ondanks de 

groeiende economie het hoofd nog steeds niet boven water houden en is afhankelijk van voedselhulp. 

Gezien de vele acties vanuit de samenleving voor stichting Manna, wat resulteert in ondersteuning in 

natura en/of financieel, weten we ons gesteund door de inwoners van Twenterand. Daarnaast ervaren 

we dat steeds meer mensen weten van ons bestaan. Hopelijk resulteert dit ook in een nog lagere 

drempel om bij ons voor ondersteuning aan te kloppen. 

 

Gerard Hulsegge, coördinator Manna Family Care 

 

 

 

 

http://www.manna.nu/
file:///D:/lida/manna/brieven%20extern/aanvraag@manna.nu
file:///D:/lida/manna/brieven%20extern/secretaris@manna.nu
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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.   

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 10 tot 

25 gezinnen.  Het afgelopen jaar zijn  er weer veel 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 

o.a 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, sokken, sport en zwemkleding  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".  
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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. Er is grote vraag naar met name jongenskleding vanaf de maat 104 t/m 182, broeken, 

jassen, pyjama’s, nieuwe sokken en nieuw ondergoed.   

Ook in 2018 is er weer veel kleding ingebracht door particulieren. Verder ontvingen we de restanten 

van de kledingbeurs in Vriezenveen, die naar verluidt in 2018 voor de laatste keer door de 

Ontmoetingskerk werd georganiseerd en de restanten van de kledingbeurs van het Diakonaal Project 

Den Ham. 

 

 
 

De binnengekomen kleding wordt gestreken door twee vrijwilligsters van Fashion 
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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, waardoor het een vrolijk cadeau wordt, 

wat leuk immers als je een verjaardagpakket krijgt in een mooie doos. De verjaardagdoos wordt gevuld 

en samengesteld bij Manna Fashion.  

 

 
 

 

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. 

 

Mede mogelijk door sponsoring 

De Supercoöp Vroomshoop is vanaf 2016 vaste sponsor van enkele producten voor de verjaardagdoos.  

Dankzij sponsoring van de Roetgerink Foundation  is het ook mogelijk om een partybox aan te vragen 

voor tieners die hun 13e t/m 17e verjaardag vieren. Natuurlijk is deze box speciaal samengesteld voor 

het vieren van een tienerverjaardag, zo kunnen tieners ook hun verjaardag vieren met een feestje thuis, 

net als hun leeftijdsgenoten van de middelbare school. 

In 2018 zijn er weer veel verjaardagdozen uitgereikt: 68 Happy Kids dozen en 46 partyboxen werden 

er opgehaald. 

Dankzij verschillende sponsoren was het mogelijk om in december de Sint een leuke cadeautas te laten 

geven: er werden maar liefst 190 tasjes uitgedeeld met snoepgoed en een cadeaubon!   Op deze 

manier werden er weer heel wat kinderen blij gemaakt. 
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Vrijwilligers 
Stichting Manna kan alleen maar functioneren dankzij de inzet van zo’n 80 vrijwilligers, die iedere keer 

weer zich enthousiast inzetten voor alle verschillende werkzaamheden. 

Voor Manna Care zijn er verschillende groepen vrijwilligers: mensen die boodschappen halen, brood 

halen, aardappels halen en uitgifte van de pakketten regelen. Pakketten worden door de cliënten 

opgehaald, maar omdat op dit moment de afstand te groot is voor Den Ham zijn er enkele koeriers die 

voedselpakketten daar bezorgen indien nodig. Ook is er een planner en coördinator actief om dit 

allemaal in goede banen te leiden. Voor intake en tussentijdse toetsing is ook een vrijwilliger aangesteld. 

Regelmatig worden er boodschappenacties georganiseerd, in supermarkten of bij kerken, dit noemen 

we actie ‘Geef’, en ook hier zijn vrijwilligers actief en er is een vrijwilliger coördinator van de acties Geef. 

 

Bij Manna Fashion en Manna Happy Kids zetten vrijwilligers zich iedere week in om te zorgen dat er 

mooie kinderkleding in de ‘winkel’ hangt. Winkel tussen haakjes: er wordt niets verkocht, de 

kinderkleding is gratis, maar het ziet er wel uit als een echte winkel! Er zijn vrijwilligers die schoonmaken, 

vrijwilligers die cliënten helpen in de winkel, vrijwilligers die strijken, kleding in ontvangst nemen en 

sorteren, en er is een vrijwilliger die de contacten met het Leger des Heils onderhoudt. Bestuurslid Joke 

Peters is coördinator van Fashion en bestuurslid Hennie Gielians zorgt voor de administratieve taken 

van Fashion en Happy Kids. 

De Happy Kids dozen worden zoals gezegd versierd door een vrijwilliger van de Koningshoeve.  

Behalve genoemde vrijwilligers zijn er ook mensen die hand- en spandiensten verrichten en op 

oproepbasis beschikbaar zijn voor verschillende werkzaamheden. Zo was er in  2018 een vrijwilligster 

die Manna AVG-proof heeft gemaakt, een flinke klus! Het bestuur bestaat op dit moment uit 9 

vrijwilligers. 

Hoewel alle bovengenoemde vrijwilligers goud waard zijn ontvangt geen enkele vrijwilliger een 

vergoeding voor de werkzaamheden. In december is er wel een kleine attentie als teken van waardering 

en eenmaal per jaar wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd. 

 

Publieksprijs voor de vrijwilligers 

Op 5 april werd er door het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand een vrijwilligersmarkt 

georganiseerd in de Klaampe in Westerhaar. Voor die tijd kon er gestemd worden op verschillende 

vrijwilligersorganisaties voor de Publieksprijs Vrijwilligerswerk Twenterand. Met 45% van de stemmen 

was de winst voor de vrijwilligers van Stichting Manna en hieruit spreekt de waardering van het publiek. 

De vrijwilligers zorgen met elkaar voor een kwetsbare groep mensen in de Twenterandse samenleving 

en uit deze stemming blijkt dat dit initiatief  breed gedragen wordt. Een mooie opsteker voor de 

vrijwilligers en Manna mocht uit handen van wethouder Jan Binnenmars een mooie geldprijs in 

ontvangst nemen! 
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Vrijwilligersavond wederom gesponsord door Koskamp 

De vrijwilligersavond 2018 vond plaats in april. Het was een geslaagde avond die in zijn geheel weer 

werd gesponsord door Koskamp B.V., in samenwerking met Harwig. Leden van het bestuur gaven een 

presentatie over de stichting en natuurlijk werd er ook aandacht besteed aan de gewonnen Publieksprijs 

Vrijwilligerswerk Twenterand Na de presentatie volgde er onder het genot van eten en drinken nog een 

gezellig samenzijn. 
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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. 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 en er zijn 

folders beschikbaar. Voor kerken is er een collectepresentatie op te vragen en het is altijd mogelijk om 

een presentatie aan te vragen over Stichting Manna via het secretariaat, secretaris@manna.nu. 

 

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.  

Op een koude dag in februari kwam een delegatie van de PvdA en Groenlinks op bezoek bij Manna Care 

en kreeg hierdoor een indruk van het reilen en zeilen van de voedselbank. 

Op 3 maart werd open huis gehouden bij Manna en kon iedereen een kijkje komen nemen op de locatie 

van Manna Care in Vriezenveen en bij Manna Fashion in Vroomshoop, ook hier was de politiek 

vertegenwoordigd, in dit geval het CDA. 

 

Er vindt ook regelmatig overleg plaats tussen de organisaties die veel raakvlakken hebben met Stichting 

Manna: Stichting BOOT, Vluchtelingenwerk, Diaconaal Platform, Waypoint. Inmiddels heeft dit 

geresulteerd in een gezamenlijke presentatie. Tijdens een diaconale zondag presenteerden deze 

stichtingen zich in verschillende kerken in Twenterand. 

De verschillende stichtingen die proberen oplossingen aan te bieden aan de doelgroep werken goed 

samen, zowel onderling als met het Bedrijfsleven, de Overheid en de Kerken. Hieronder hebben we dat 

in een informatieve illustratie proberen weer te geven. 
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Samenstelling bestuur 
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. Het bestuur ziet er in 2018 

als volgt uit: 

 

Dagelijks bestuur  

Voorzitter   Bertus Akse  (Vriezenveen) 

Secretaris   Lida Kreiter  (Den Ham) 

Penningmeester  Bert Hemmer  (Vriezenveen) 

 

Manna Family Care:   

   Rein Brandsen  (Westerhaar) 

   Gerard Hulsegge (Vriezenveen) coördinator 

   Jan Pasman  (Vriezenveen) 

   Willem Bossenbroek  (Vroomshoop)  

 

Manna Fashion/Manna Happy Kids: 

   Hennie Gielians  (Vroomshoop) administratie Fashion 

   Joke Peters  (Vriezenveen) teamleider Fashion 

 

    

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.  

Zoals gezegd was in 2018 de zoektocht naar een vaste werkplek vast onderdeel van de agenda, hopelijk 

dat dit onderdeel in de loop van 2019 van de agenda kan en de tijd en energie  weer aangewend kunnen 

worden voor de doelstelling van Manna. 
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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. 

De Roetgerink Foundation is vaste sponsor van de partyboxen van Fashion. Zij zorgden in 2018 dat er 

zes kinderen werden ondersteund die naar de middelbare school gingen in september: een fiets, een I-

pad en 4 rugtassen met een HEMA-waardebon voor schoolspullen werden gedoneerd, een zorg minder 

voor gezinnen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. 

PACKcenter Verpakkingen is sponsor van de kartonnen dozen voor de Happy Kids verjaardagdoos. 

Twee particulieren willen we hier ook bij de vaste sponsoren noemen: twee mensen die al langere tijd 

groente verbouwen in hun volkstuin voor Manna Care en dat schoon aanleveren: Egbert Kroeze uit 

Vriezenveen en Hans Bosch uit Daarle, we zijn natuurlijk erg blij met deze bijdragen! 

We zijn volledig afhankelijk van giften en ook in 2018 droegen bedrijven, scholen, de gemeente, 

verenigingen, kerken en particulieren hun steentje bij met donaties, subsidie en verschillende acties. 

Hieronder zullen we een paar acties eruit lichten: 

 

In april vond de Raboclubkascampagne weer plaats, klanten van 

de Rabobank konden stemmen op hun favoriete doel en in mei 

konden we uit handen van Hans Bakker van de ledenraad 

Rabobank een cheque van 1100,25 euro in ontvangst nemen. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om voor een koelcel te sparen, 

maar twee vriezers waren dringend aan vervanging toe. Daarom 

is er samen met de opbrengst van 2017 voor gekozen om twee 

nieuwe vriezers aan te schaffen, de koelcel wordt het doel voor het komende jaar. De Rabobank 

organiseerde ook de actie ‘Run for food’ tijdens verschillende sportmanifestaties in Twenterand, per 

deelnemer werd een zak appels gedoneerd aan Manna Care. 

 

Direct ICT doneerde 250 euro en een gratis officepakket voor het secretariaat. 

Veel kerken in Twenterand zamelden, vaak structureel enkele keren per jaar, weer voedsel in met de 

acties Geef. Ook bij de supermarkten vonden op verschillende plaatsen in Twenterand acties Geef plaats 

dankzij vele vrijwilligers en dat leverde veel kratten met boodschappen op. In december vond voor de 

laatste keer de RTV Oost actie ‘Samen voor de voedselbank’ plaats, behalve inzameling bij de 

supermarkten leverde dit een mooi geldbedrag op. Voor dit bedrag kunnen medio 2019 boodschappen 

worden besteld. 

 

De basisscholen in Twenterand leren kinderen delen: bij de Antoniusschool, 

De Fontein en de Shalom werden boodschappen ingezameld. De Blokstoeke 

zamelde cadeautjes in voor Happy Kids en de kinderen brachten deze zelf 

naar de Fashion locatie, mooie acties. De Rehobothschool bestemde het 

zendingsgeld in 2018 voor St. Manna.   Mooi dat er zoveel betrokkenheid is 

met St. Manna op de scholen in Twenterand! 
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Van andere voedselbanken worden ook regelmatig boodschappen ontvangen, bijvoorbeeld van  

voedselbank Hellendoorn. 

In juni reikte het Akkerfonds cheques uit aan goede doelen en Manna Happy Kids was er een van, een 

bijdrage van 100 euro en 100 euro aan cadeaubonnen. 

Met Pasen kregen cliënten een extra gevuld pakket, waarin ook voor allemaal een gedoneerde doos 

eieren van Devrie. 

Er werd deelgenomen aan de Kuiermarkt in Vroomshoop, de boerenmarkt in Vriezenveen en de 

kerstmarkt bij het Noordik en dit leverde samen een mooi geldbedrag op. 

 

 

Van de Stichting Mensen voor Mensen ontvingen we 

maar liefst twee cheques à 5000 euro, voor Manna 

Care en Manna Fashion/Happy Kids. Mede dankzij 

deze giften kon er veel extra’s worden gedaan in 

december voor de minima in Twenterand, we zijn 

dan ook dankbaar dat er organisaties als Mensen 

voor Mensen bestaan, een regionale stichting die als 

doel heeft mensen kansen te bieden die buiten hun 

schuld om in moeilijke situaties zijn beland. 

 

 

In oktober werd de Emté Vriezenveen omgebouwd 

naar Coöp en de overgebleven boodschappen 

gingen naar Manna, een welkome aanvulling voor de 

voedselpakketten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2018 zamelde de Lions Club Douwe Egberts punten in bij de supermarkten, waarmee veel pakken 

koffie werden gedoneerd, mooie actie die ieder jaar terugkomt, we zijn er blij mee! 

De kerken in Twenterand collecteren regelmatig voor Stichting Manna, in het financieel overzicht kunt 

u zien wat dit in 2018 heeft opgebracht en ook particulieren dragen met regelmaat financieel bij. 

 

Vrouwen van Nu zamelde geld in tijdens de kerstavond en dat bracht het mooie bedrag van 400 euro 

aan donatie op! 

Rond de kerst waren er nog meer extra’s mogelijk, dankzij rollades van het CMK Vroomshoop en Bebo 

Parket, rookworsten en bakleverworsten van Dasko, en dagboeken van de GK Den Ham.  

Van de Rotary werd een eindejaargift van 250 euro ontvangen, Bench Mark Electronics doneerde 

overgebleven kerstpakketten. 
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In december mocht voorzitter Bertus Akse een mooie cheque van 3000 

euro in ontvangst nemen uit handen van Jerry Blekkenhorst en Auke 

Koops van ’t Jagt, namens Haringgilde De Zandstuve, de opbrengst was 

dit keer niet bij elkaar gebracht door een haringparty maar een 

aspergeparty, een mooi en warm gebaar van het Haringgilde, mede 

hierdoor was het mogelijk veel extra’s te doen in december! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij alle bovengenoemde giften kon het werk van Manna ook in 2018 weer doorgaan, het is iedere 

keer weer bijzonder om zoveel te ontvangen, we bedanken iedereen,  ook zij die misschien hierboven 

niet zijn genoemd, voor de bijdragen groot of klein waardoor Manna haar werk kan blijven doen! 

 

 

 

 

 

Zomaar een anonieme gift in de brievenbus, bedankt! 
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Van de penningmeester 
Het afgelopen jaar werd door Stichting Manna afgesloten met een mooi positief resultaat! Daarvoor zijn 

we vele plaatselijke bedrijven, scholen, verenigingen en vele particulieren zeer dankbaar. 

Reden voor dit resultaat is de afname van het aantal verstrekte pakketten, de grote opbrengst van 

levensmiddelen in natura naar aanleiding van de RTV Oost actie “Samen voor de voedselbank”, en de 

steeds grotere opbrengst van door particulieren en scholen ingeleverde levensmiddelen. 

Door de vele acties die gedurende het jaar gehouden worden hoeven er minder levensmiddelen 

ingekocht te worden, wat uiteraard goed is voor een financiële buffer, mocht het een jaar wat minder 

gaan qua inkomsten en er meer pakketten uitgedeeld moeten worden. 

Daarnaast zijn er het afgelopen jaar ook enkele mooie bedragen vanuit het bedrijfsleven 

binnengekomen.  

We merken elk jaar opnieuw dat steeds meer clubs, instanties of andere groeperingen aan onze stichting 

denken wanneer men iets voor een goed doel wil doen en hiervoor een actie op poten zet. 

Dank hiervoor! 

 

Bert Hemmer  
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Financieel overzicht  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten Stichting Manna 2018
Bij Bedrag Totaal af: Bedrag Totaal

gift particulieren 10.862,52€  10.862,52€  Emté Vriezenveen 723,80€       

gift gemeente tbv Care 12.500,00€  Emté Goor 872,58€       

gift bedrijf 1 10.000,00€  Jumbo Vriezenveen 31.176,83€  

gift bedrijf 2 3.000,00€     Jumbo Goor

gift bedrijf 3 2.700,00€     Jumbo Vroomshoop 977,87€       

gift bedrijf 4 1.630,37€     Lidl Vriezenveen 1.805,58€    

gift bedrijf 5 1.100,25€     Aldi Vroomshoop 8,72€          

gift bedrijf 6 400,00€        Vrieshuis Vroomshoop 1.540,00€    

gift bedrijf 7 250,00€        Coop Vroomshoop 81,48€        

gift bedrijf 8 250,00€        Lidl Vroomshoop 3,14€          

gift bedrijf 9 250,00€        Vrieshuis afrekening 2017 (430,00)€      

gift bedrijf 10 100,00€        Vrieshuis Vriezenveen nog te ontv. fact. 1.900,00€    

gift bedrijf 11 100,00€        Totaal levensmiddelen: 38.660,00€   

gift bedrijf 12 35,00€           32.315,62€  

Bankkosten RABO 194,90€        194,90€       

school 1 1.503,13€     

school 2 206,94€        Organisatiekosten

school 3 55,00€           Telefoon 69,01€        

school 4 75,20€           1.840,27€    Porti 83,14€        

diverse representatie- en kantoorkosten 485,87€       

Kerk 1 5.500,00€     Papiervernietigers 62,97€        

Kerk 2 4.088,05€     Bureaustoel 100,00€       

Kerk 3 2.257,90€     totaal organisatiekosten 800,99€       

Kerk 4 2.141,43€     

Kerk 5 1.642,40€     Huisvestingskosten

Kerk 6 850,00€        Huisv.kosten Manna fashion/kids € 800,00

Kerk 7 560,00€        Huisv. Kosten Manna Care € 7.500,00

Kerk 8 412,20€        Totaal huisvestingskosten € 8.300,00

Kerk 9 400,00€        

Kerk 10 350,00€        Uitgaven t.b.v. Manna Care

Kerk 11 349,87€        Aardappelzakken Eggink € 125,84

Kerk 12 331,02€        Voedselthermometer € 6,40

Kerk 13 300,00€        Vriezers Expert Berkhof € 1.900,00

Kerk 14 300,00€        Leven.nu folders € 99,67

Kerk 15 228,00€        Deelname Kuiermarkt € 40,00

Kerk 16 172,85€        Uitgaven t.b.v. Manna Kids:

Kerk 17 155,37€        20.039,09€  Cadeaubonnen + tassen Sinterklaas € 2.821,30

Overige uitgaven t.b.v. happy kids dozen € 1.902,30

Opbrengst lompen Wecare 358,35€        358,35€       Kleding Manna Kids € 80,00

Hema Vroomshoop € 9,75

Rente RABO 2,88 2,88€          

Totaal overig Manna Care/Fashion/kids € 6.985,26

Resultaat 2018 10.477,58€  

Totaal 65.418,73€  Totaal 65.418,73€  
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Liquide middelen Stichtingsvermogen

Banksaldo Rabobank r.c. 1.342,59€     Stichtingsvermogen 25.967,89€  

Banksaldo Rabobank spaar 37.002,88€  Resultaat 2018 10.477,58€  

Totaal liquide middelen 38.345,47€  Totaal vermogen 36.445,47€  

Schulden op lange termijn:

-€               

Schulden op korte termijn:

Huur Dubbink -€               

Vrieshuis Vriezenveen bonnen 1.900,00€     

Vooruitontvangen t.b.v. huur 2019 -€               

Totaal 38.345,47€  38.345,47€  

Liquide middelen Stichtingsvermogen

Banksaldo Rabobank r.c. 4.436,01€     Stichtingsvermogen 25.967,89€  

Banksaldo Rabobank spaar 30.506,88€  

Schulden op lange termijn

Totaal liquide middelen 34.942,89€  Vooruitontvangen t.b.v. huur 2017-18 -€               

Schulden op korte termijn

Huur Dubbink 4.375,00€     

Vooruitontvangen t.b.v. huur 2017 2.800,00€     

Vrieshuis Vriezenveen bonnen 1.800,00€     

Totaal 34.942,89€  Totaal 34.942,89€  

Activa Passiva

Balans Stichting Manna 31-12-2018

Activa Passiva

Balans Stichting Manna 31-12-2017
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Van de voorzitter 
‘Op zoek naar de oase’, dat is het thema van dit jaarverslag en daar begint dit jaarverslag ook mee. 

Zowel voor de cliënten als de medewerkers. De zoektocht naar een structurele oplossing voor de 

huisvesting van stichting Manna, die begin 2017 begon,  is in een plan van aanpak beschreven en dit 

plan heet : “Reis door de woestijn”. Tijdens zo’n reis is het fijn dat je af en toe kunt rusten bij een oase. 

Zo’n oase zijn in ons geval de eigenaars van de gebouwen waar we nu gebruik van maken, die hebben 

ingestemd dat Manna toch nog langer mag blijven dan eerst de bedoeling was. Gelukkig is er 

overeenstemming met de gemeente en krijgen we de voormalige CBS “de Linde” in bruikleen. De 

overeenkomst is klaar en zal in het eerste kwartaal van 2019 worden ondertekend. Stichting Manna 

wordt vertegenwoordigd door een beheersstichting die de bruikleenovereenkomst tekent met de 

gemeente en zorg draagt voor de exploitatie en het onderhoud van de gebouwen en het omliggende 

terrein. Verder moet er nog heel wat verbouwd worden voordat we er in kunnen. Waarschijnlijk wordt 

dat medio september/oktober van 2019. 

 

We mogen ons gelukkig prijzen dat stichting Manna ondertussen een begrip is in de gemeente 

Twenterand. Op 8 december 2018 bestond stichting Manna al weer 10 jaar! We zijn rijkelijk beloond 

door de hele gemeenschap van Twenterand! We konden ontvangen en doorgeven! 

Ondanks dat de economie veel beter gaat, hebben de mensen die bij ons aankloppen het nog steeds 

niet makkelijk. Het is hard werken om met (te) weinig de maand rond te komen! Wij mogen daar bij 

helpen en Prediker 3 zegt daarover: 

(12) Ik heb wel begrepen dat het 't beste is voor een mens om blij te zijn en goede dingen te doen in 

het leven. (13) Ik bedoel dit: als iemand eet en drinkt en van goede dingen geniet bij al zijn gezwoeg, 

dan is het een geschenk van God.  (Prediker 3: 12 en 13) 

Als wij als Stichting Manna mogen helpen om de zwoegende mens te voorzien van dit geschenk van 

God, dus door vers 12 in de praktijk te brengen, dan hebben we ons doel bereikt! 

 

Bertus Akse 


