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Voorwoord 

Wortelen…. 

Een vaste locatie werd werkelijkheid, na veel klussen verhuisde Stichting Manna eind 2019 naar ‘De Linde’ aan 

het Linderveld 4a in Vroomshoop en vanaf januari 2020 wordt er gewerkt vanaf deze plek.  Terugkijkend op 

het afgelopen jaar kun je zien dat Manna als een boom aan het wortelen is op de nieuwe grond. Een nieuwe 

stek, een andere manier van werken, een andere inrichting, nieuwe vrijwilligers. Om een boom goed te kunnen 

laten groeien is er een goede omgeving nodig, vruchtbare grond. Af en toe moet je snoeien, zodat er weer 

nieuwe takken uitlopen en goede voeding geven. Ook invloeden van buitenaf zijn bepalend om de boom 

overeind te houden, af en toe een flinke storm kan het spannend maken. Nog maar net was De Linde officieel 

geopend op 29 februari of de eerste storm kondigde zich aan, de coronapandemie was een feit en de lock-

down volgde. Alles moest aangepast worden om corona-proof toch het werk door te kunnen laten gaan. Voor 

de voedselbank is dit steeds gelukt, Manna Fashion en Happy Kids moesten vanwege de coronamaatregelen 

meerdere keren de deuren sluiten. Vooral bij Manna Care werden het afgelopen jaar veel wijzigingen 

doorgevoerd, de inrichting van de ruimte, de komst van een koel- en vriescel, nieuwe groepen vrijwilligers, 

vrijwilligers die afscheid namen. Met vallen en opstaan wordt er gewerkt om te groeien, steeds wordt er 

gestreefd naar verbeteringen.  

Op een warme zomerdag is het heerlijk toeven in de schaduw van een boom en kun je in alle rust bijkomen. 

Dat gunnen we de cliënten van Manna ook. Bijkomen van de stress die armoede geeft, van de geldzorgen. 

Ruimte creëren om vooruit te kijken en een verbeterplan te maken. Even geen zorgen over je primaire 

levensbehoeften van voedsel en kleding, omdat je iedere 14 dagen een voedselpakket krijgt, je een gratis 

pakket kinderkleding ontvangt en de kinderen hun verjaardag kunnen vieren met de verjaardagdoos of 

partybox. Ook in 2020 heeft Manna ondanks alle coronamaatregelen geprobeerd om een rustplek te zijn voor 

mensen die onder het sociaal minimum moeten leven, een aangename boom waar het in de schaduw goed 

toeven is; dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, alle giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken 

werd dit mogelijk. In het afgelopen jaar werd het werk van Manna breed gedragen en mochten we veel 

ontvangen in giften en mensenwerk. Manna is ontvangen en doorgeven en dat blijven we doen! 

We wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag, 

 

 

Bestuur Stichting Manna 

Lida Kreiter, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doelstelling Stichting Manna 
Stichting Manna bestaat alweer 12 jaar 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! Door de 

coronapandemie zijn ook veel ondernemers in zwaar weer terecht gekomen en Manna wil er ook voor hen 

zijn. Stichting Manna is een steuntje in de rug bij het oplossen van financiële problemen.  

We bieden hulp 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 kinderkleding 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 
Manna Family Care wordt ook wel de voedselbank van Twenterand genoemd en verzorgt de ondersteuning 

van cliënten in de vorm van een tweewekelijks boodschappenpakket. 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. In 2020 werd het mogelijk een koel/vriescel te installeren op de 

nieuwe locatie. Dit geeft extra mogelijkheden, er kunnen meer producten worden bewaard om uit te geven. 

Dankzij de samenwerking met voedselbanken in de omgeving kunnen er eenmaal per week versproducten 

worden opgehaald vanuit Raalte die zijn overgebleven bij de Jumbo. Aan het einde van het jaar was het mede 

dankzij donaties in geld en natura weer mogelijk om een extra feestelijke uitgifte voor de cliënten te verzorgen 

en ook mensen die net buiten de criteria vallen een voedselpakket te verstrekken; de laatste groep bestond 

uit 199 adressen, een teken dat Stichting Manna niet overbodig is in Twenterand! 

Aanmelden en criteria 

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 ook te vinden op onze site www.manna.nu. De 

aanvrager/hulpverlener kan beoordelen of iemand binnen deze criteria valt. 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 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/


Manna Family Care overzicht 2020 
Natuurlijk: cliënten zijn meer dan cijfers in een grafiek. Maar ook een stichting als Manna heeft behoefte aan 

gegevens om beleid op te kunnen sturen Hierdoor kan rekening gehouden worden met geconstateerde 

ontwikkelingen. Daarnaast kunnen zo ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving op dit vlak voor 

Twenterand bevestigd of ontkracht worden. Hierna het overzicht van Manna Family Care over 2020. 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; waar nodig verwijzen wij eventueel door naar hulpverlenende instanties. Wel is de samenwerking met 

diverse maatschappelijke instanties, waaronder stichting Waypoint en Stichting BOOT geïntensiveerd. Alleen 

door waar mogelijk samen te werken, kunnen we binnen de mogelijkheden van een vrijwilligersorganisatie 

cliënten zo optimaal mogelijk ondersteunen in hun dagelijkse behoefte aan boodschappen. Immers, door de 

drempel zo laag mogelijk te maken zullen Twenteranders, die dit nodig hebben, eerder bij ons aankloppen 

voor ondersteuning. 

Totaal uitgegeven pakketten 

Voor het eerst sinds 2014 is het totaal aantal uitgegeven pakketten gestegen. Gezien de invloed van de 

coronacrisis op de volle breedte van de maatschappij wekt dit geen verbazing. Achteraf kunnen we zeggen 

dat de behoefte aan ondersteuning nog meegevallen is. Als voorbeeld kunnen we de groep ZZP-ers aanhalen. 

Waar op voorhand werd uitgegaan van een mogelijke behoefte aan ondersteuning van tientallen huishoudens 

is dit beperkt gebleven tot een negental, waarvan de meesten voor kortere tijd. Wellicht dat ook meespeelt 

dat de drempel voor deze groep om aan te kloppen bij de voedselbank als hoog ervaren wordt. 

Voor 2020  waren de toekenningscriteria ten opzichte van 2019 weer enigszins verruimd, waardoor gezinnen 

ook nu weer iets gemakkelijker voor een pakket in aanmerking konden komen. Het gemiddeld aantal cliënten 

per uitgifte steeg van tot rond de 100 in 2019 naar rond 115 in het afgelopen jaar. Een klein deel van deze 

stijging zal dus een gevolg zijn van de verruimde normen. 

 

 



 

 



 

Pakketten en cliënten per kern in Twenterand 

Het totaal aantal uitgegeven pakketten is dus voor het eerst sinds 2014 weer gestegen. Ook opvallend is dat 

de meeste pakketten vorig jaar zijn uitgegeven aan inwoners van Westerhaar. Dit is sinds onze start niet 

eerder voorgekomen. Alhoewel de totale behoefte in Vroomshoop weer wat toegenomen is, nam het 

aandeel van deze plaats opnieuw af. 

  

% per kern  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vroomshoop 32% 37% 43% 47% 47% 45% 45% 44% 49% 40% 35% 33% 

Westerhaar 24% 26% 24% 24% 27% 24% 25% 25% 26% 30% 30% 34% 

Vriezenveen 32% 29% 25% 20% 18% 20% 20% 24% 19% 26% 30% 27% 

Den Ham 10% 8% 8% 8% 6% 7% 7% 4% 4% 2% 3% 3% 

Overige 2% 0% 0% 1% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 

             



 

totaal aantal pakketten 
          

per kern  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vroomshoop 309 513 766 894 1359 1633 1543 1508 1588 982 847 916 

Westerhaar 236 358 437 446 777 876 861 861 852 745 722 947 

Vriezenveen 310 394 441 382 514 737 706 811 600 634 715 759 

Den Ham 101 108 136 145 187 260 242 142 138 50 73 96 

Overige 20 6 7 18 53 97 101 68 54 56 38 53 

 976 1379 1787 1885 2890 3603 3453 3390 3232 2467 2395 2771 

             

 

Onder overige vallen dit jaar De Pollen, Aadorp en Daarlerveen. Deze laatste twee plaatsen vallen niet onder 

Twenterand, maar om praktische redenen zijn hier toch pakketten verstrekt. 



In totaal werden 217 unieke adressen ondersteund gedurende het jaar 2020 wat voor het eerst sinds dit 

bijgehouden wordt een verhoging van het aantal betekent. Opvallend is vooral de toegenomen behoefte aan  

ondersteuning in Westerhaar. In 2019 betrof dit nog 52 cliënten, vorig jaar nam dit toe naar 71. Maar ook de 

toename in Vriezenveen heeft zich voor het derde jaar op rij doorgezet. 

totaal aantal cliënten 
    

per plaats 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vroomshoop 122 107 90 76 65 68 

Westerhaar 62 61 54 59 52 71 

Vriezenveen 64 63 47 52 56 63 

Den Ham 21 14 11 5 10 11 

Overige 6 6 4 4 4 4 

       

 275 251 206 196 187 217 

 

Er werden In totaal 91 nieuwe cliënten aangemeld, terwijl van 72 cliënten het pakket werd beëindigd. Dit 

betekent een kwart meer nieuwe cliënten dan in 2019, en iets minder cliënten waarvan het pakket beëindigd 

werd. 

  



Gezinssamenstelling 

In vergelijking met 2019 valt in de gezinssamenstelling van onze cliënten op dat het aandeel alleenstaande 

vrouwen met kind(eren) na vorig jaar gedaald te zijn van 27 naar 21%, in 2020 weer gestegen is naar 29%. 

Deze groep is nu samen met de groep echtpaar met een of meerdere kinderen de grootste groep cliënten. 

Daarna komt de alleenstaande man (17%).  

In totaal vielen vorig jaar 630 (534-560-622-762) personen onder onze zorg (tussen haakjes de aantallen over 

2019, 2018, 2017 en 2016), verdeeld over 269 (211-228-284-341) kinderen en 361 (323-332-338-421) 

volwassenen. In beide groepen een ruim hoger aantal dan de afgelopen paar jaar dat door ons ondersteund 

wordt. 

 

Wat de gezinsgrootte betreft bestaat de meerderheid van de huishoudens ook dit jaar weer uit 1 tot 3 

personen, totaal 67%.  Het aandeel middelgrote tot grote gezinnen (4-9 personen) is hiermee nagenoeg gelijk 

gebleven,  31% ten opzichte van 32% een jaar eerder. 

 

 



Bemiddelende instanties 

Voor de 217 door ons ondersteunde cliënten werd er afgelopen jaar voor 192 van hen door 40 verschillende 

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

voedselpakket bij stichting Manna had. Van de overige 25 werd de aanvraag door onze eigen intake verzorgd. 

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

Stichting BOOT 33  

Avedan AMW Twenterand 28  

Stichting Manna 25  

Profez 24  

MedexZorg 19  

Vluchtelingen Werk 16  

Twenterand ZZP 9  

Certa Zorg 5  

De Windroos 5  

Mee IJsseloevers 5  

Baalderborggroep 4  

De Twentse Zorgcentra 4  

Stadsbank Oost-Nederland 4  

Beschermingsbewind Oost NL 3  

GGD Regio Twente 3  

Dimence 2  

Findool Bewindvoering 2  

Incluzio Uitvoering Oost 2  

St Nederland Participeert 2  

Vechtstede Bewindvoerders 2  

Activa Bewindvoering 1  

AdmiCoach 1  

Aktiva 1  

Arbe Dienstverlening 1  

Deciana B&B 1  

Et-In-Te 1  

Fisc en Fin Adm Bureau 1  

Hulp Die Helpt 1  

Interactcontour 1  

Lubbelinkhof Svit bewindvoering 1  

RIBWGO 1  

Saam Thuisbegeleiding 1  

Scheper Beheer en Bewind 1  

Schuldhulp Oost 1  

St Christelijke Schuldhulp 1  

Stichting Stuiver 1  

Stichting Zij aan Zij 1  

Stichting Zonder Zorgen 1  

Tactus 1  

ZorgSaam Twenterand 1  





 

  

 

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 2020 waren de gehanteerde normen als volgt. Voor elk huishouden gold, net als het jaar daarvoor, 

een basisbedrag van € 135,-, verhoogd met € 90,- per persoon. Hier bovenop kwamen nog de vaste 

bedragen per huishouding van € 31,- voor persoonlijke verzorging en € 6,- voor was- en 

schoonmaakmiddelen. Voor een alleenstaande gold dus een normbedrag van 135+90+36+7 = € 268,- 

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. 

  

huishouden 135,00€   

pers. 95,00€     

aantal personen

vaste bedragen 1 2 3 4 5 6 7 8

basisbedrag 230,00€   325,00€   420,00€   515,00€   610,00€   705,00€   800,00€   895,00€      

Persoonlijke verzorging 31,00€     50,00€     69,00€     88,00€     107,00€   126,00€   145,00€   164,00€      

was- en schoonmaakmiddelen 6,00€        6,00€        6,00€        6,00€        6,00€        6,00€        6,00€        6,00€           

268,00€  383,00€  498,00€  613,00€  728,00€  843,00€  958,00€  1.073,00€  

variabele bedragen

vervoerskosten 28,00€     46,00€     64,00€     82,00€     100,00€   118,00€   136,00€   154,00€      

Telefoon, tv en internet max: 55,00€     59,00€     63,00€     67,00€     71,00€     75,00€     79,00€     83,00€        

Toekenningscriteria per 01-01-2020
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Conclusie 

In 2020 is de financiële situatie van een substantieel aantal Twenteranders weer verslechterd. Toch was 

de verwachting dat dit tot een grotere toestroom naar ondersteuning zou leiden dan in werkelijkheid 

gebeurd is. Er zijn signalen dat dit komend jaar alsnog zou kunnen gebeuren. 

We zijn blij dat cliënten en hulpverlenende instanties opnieuw de weg naar stichting Manna hebben 

gevonden. Het blijkt steeds weer dat de kloof tussen arm en rijk maar niet kleiner wordt. We zijn 

dankbaar dat we ook in 2020 weer mochten bijdragen aan een stukje lastenverlichting voor hen die in 

de knel zijn gekomen, door welke oorzaak dan ook. Dit was niet mogelijk geweest zonder de vele acties 

vanuit de samenleving voor stichting Manna, wat resulteert in ondersteuning in natura en/of financieel. 

We weten ons dan ook breed gesteund door de inwoners van Twenterand. De naam “Manna” geniet 

een steeds grotere bekendheid binnen onze gemeente. Hopelijk resulteert dit ook in een nog lagere 

drempel om bij ons voor ondersteuning aan te kloppen.  

Gerard Hulsegge, coördinator aanvraag 

 

Tijdelijk vond uitgifte in tassen plaats (gesponsord door Stichting Voor Elkaar) om het uitwisselmoment 

zo kort mogelijk te houden. Andere beschermingsmiddelen werden o.a. gesponsord door de gemeente 

Twenterand. 
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Manna Fashion 
Ook Manna Fashion en Happy Kids verhuisden naar De Linde in Vroomshoop, alle afdelingen van Manna 

zijn onder één dak. De vrijwilligers van Fashion zijn er weer in geslaagd om er een mooie ‘winkel’ van 

te maken. Winkel tussen haakjes want alle kleding wordt gratis verstrekt aan gezinnen die aan de 

criteria voldoen. 

 

 
 

Begin maart moest Fashion de deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen. Toen deze wat 

versoepelden was het mogelijk om in aangepaste vorm met inachtneming van de regels de deuren 

vanaf 20 mei weer te openen. Verdeeld over twee morgens waren de enthousiaste vrijwilligers van 

Fashion 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. Normaliter komen hier wekelijks zo’n 10 tot 15 gezinnen.  In 

oktober moest Fashion wederom de deuren twee weken sluiten omdat een besmette cliënt in de winkel 

was geweest. Na die twee weken werden de maatregelen voor het halen van kleding aangescherpt, 

maar door de tweede lock-down aan het einde van 2020 moesten opnieuw de deuren dicht.  

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. In 2020 is er 

ook een toetsing ingevoerd voor gezinnen die alleen kleding ontvangen. Alle gezinnen die geregistreerd 

waren bij Fashion zijn getoetst door de intake, dit zal voortaan jaarlijks plaatsvinden. Gezinnen die zijn 

aangemeld kunnen 1x per 3 maanden een basispakket per kind uitzoeken.   
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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 kan 

er uiteraard zo vaak als nodig en de 

maatregelen het toelaten (tijdens 

openingstijden) geruild worden. De koffietafel 

neemt een belangrijke plaats in in de Fashion 

winkel. Een plek om even bij te praten en je 

verhaal te doen. Helaas was het in het afgelopen 

jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk 

om hiervan gebruik te maken. 

 

 

Inbreng kleding 

Kinderkleding t/m maat 182 (S ) kan gewoonlijk worden ingebracht tijdens de openingsuren van Manna. 

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. 

In het afgelopen jaar werd gratis nieuwe kleding/schoenen ontvangen van Parudé  en Mistral, iets waar 

Manna, maar vooral de cliënten, heel blij mee zijn.  

De overtollige kleding is dit jaar naar het Leger des Heils en Roemenië gegaan. 

 
 

Betsy Poortinga 
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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.  De verjaardagdoos wordt gevuld 

met feestelijke artikelen en alle benodigdheden om een leuke verjaardag te vieren: slingers, taart, 

traktaties, kleine cadeautjes en een cadeaubon voor de jarige voor een klein cadeautje. 

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 ondersteuningsaanvraag 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 Jumbo is vanaf 2020 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; ouders van jarigen krijgen telefonisch bericht 

wanneer de partybox kan worden opgehaald. 

In 2020 zijn er 76 verjaardagdozen en 60 partyboxen uitgereikt. Er was tevens financiële ruimte om 

met Sinterklaas een leuke cadeautas uit te reiken aan 220 kinderen. 

Dit jaar ontvingen we nieuw speelgoed via Bowie Wierden, Brunink doneerde 50 puzzels, mooi om 

kinderen zo te kunnen verrassen. Medewerkers van de Voskampgroep konden een goed doel kiezen en 

doordat meerdere collega’s dit deden mochten we een mooi bedrag van samen 850 euro in ontvangst 

nemen voor Happy Kids. 

Twee jonge meisjes, Sam en Liz,  maakten sieradendoosjes voor Happy Kids, mooi als je zo jong al aan 

Manna denkt! 

In de mei vakantie doneerde Evenmens vakantietasjes voor de kinderen. Voor de zomervakantie was 

er weer de jaarlijkse actie van de kerken vanuit het Diaconaal Platform en konden er mooie tasjes 

worden uitgegeven. Voor de kerstuitgifte startte Daniëlle Bos in samenwerking met St. Voor Elkaar een 

hele mooie actie om voor 230 kinderen een kerstcadeautje te verzorgen, een hele organisatie maar het 

was een groot succes, de kinderen waren er superblij mee! 
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                Zomervakantietasjes van de kerken in Twenterand 

Hennie Gielians (l) neemt vakantietasjes 

in ontvangst van Evenmens 

 

 

 

Geslaagde cadeauactie van Daniëlle Bos en St. Voor Elkaar! 
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Vrijwilligers 
Stichting Manna kan alleen maar functioneren dankzij de inzet van vrijwilligers, die zich iedere keer 

weer enthousiast inzetten voor alle verschillende werkzaamheden. Bij Manna Care hebben nogal wat 

verschuivingen plaatsgevonden na de verhuizing. Voorheen werden boodschappen bij de supermarkt 

gehaald door een aantal vrijwilligers. Inmiddels is er voor gekozen om deze door de supermarkt te laten 

bezorgen en is een aantal van deze vrijwilligers gestopt. Wel zijn er nog mensen die aardappels, groente 

en brood halen.  

Mede door de corona ingegeven is er een vrijwilliger aangetrokken die de bestaande werkwijze onder 

de loep heeft genomen en een plan heeft gemaakt om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en 

een en ander ook zo in te richten dat alles corona-proof kan worden uitgevoerd. Er is een groep 

vrijwilligers gevormd die op de woensdagmorgen de bezorgde boodschappen uitpakt, het is het zgn. 

uitpak- en spiegelteam, alles wordt ook op datum gesorteerd. Er is een inkoper, planner en coördinator 

actief om alles bij Manna Care in goede banen te leiden. Voor intake en tussentijdse toetsing is ook een 

vrijwilliger aangesteld. Er is een team samengesteld van chauffeurs en uitpakkers dat iedere week de 

boodschappen uit Raalte ophaalt, uitpakt en sorteert. Op woensdagavond is er een inpakploeg actief 

die zorgt dat de boodschappen in de pakketten komen. Ook voor de uitgifte is er een vast team van 

mensen die zorgen dat de cliënten een pakket overhandigd krijgen. Tijdens de uitgifte is er nu ook een 

team verkeersregelaars aanwezig om aanwijzingen te geven zodat alles ordelijk en Corona-Proof 

verloopt. Bij Manna Fashion en Manna Happy Kids zetten vrijwilligers zich iedere week in om te zorgen 

dat er mooie kinderkleding in de ‘winkel’ hangt. Er zijn vrijwilligers die schoonmaken, vrijwilligers die 

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

vrijwilligers die de Happy Kids dozen versieren. Behalve bovengenoemde vrijwilligers zijn er ook mensen 

die hand- en spandiensten verrichten en op oproepbasis beschikbaar zijn voor verschillende 

werkzaamheden. Het bestuur van Manna bestaat uit 9 vrijwilligers uit de verschillende kernen van 

Twenterand. Hoewel alle bovengenoemde vrijwilligers goud waard zijn ontvangt geen enkele vrijwilliger 

een vergoeding voor de werkzaamheden. Ieder jaar wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd, maar 

door de corona-maatregelen heeft deze dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden. Als blijk van 

waardering werden de vrijwilligers in oktober wel in het zonnetje gezet met een mooie 

verrassingspakketje dat werd gesponsord door Bloemendal en verzekeraar NH1816, samengesteld door 

‘De Zandstuve feesten en ontmoeten’. 

 

 
 

 

 

Verrassingspakketjes voor de vrijwilligers gesponsord door Bloemendal /verzekeraar NH1816 in 

samenwerking met ‘De Zandstuve feesten en ontmoeten’ 

/ 
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Publiciteit en externe contacten 
Er wordt regelmatig publiciteit gezocht via verschillende media. Het afgelopen jaar waren er allerlei 

publicaties in kranten en weekbladen. Publiciteit wordt ook gezocht via bedrijven of andere organisaties 

en voor de coronapandemie werden er regelmatig presentaties gegeven op scholen, in kerken of bij 

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), Zorgsaam Twenterand, Diaconaal 

Platform Twenterand,  politieke partijen, bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen,  etc.  

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. 

 

 

 

Regelmatig vindt er een voorzittersoverleg plaats met o.a. Stichting BOOT, SVVT, Stichting Waypoint 

en inmiddels ook Stichting Leergeld en worden vergaderingen van het Diakonaal Platform Twenterand 

bezocht. 
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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. 

Van bestuursleden wordt gevraagd de doelstelling van de stichting te onderschrijven en zich te kunnen 

conformeren aan de christelijke motivatie. 

Vanaf januari maakt Betsy Poortinga deel uit van het bestuur als coördinator van Fashion. In de zomer 

werd afscheid genomen van Jan Pasman, zijn taken voor Care zijn overgenomen door Gerrit Fransen.  

Het bestuur ziet er aan het eind van 2020 als volgt uit: 

 

Dagelijks bestuur  

Voorzitter   Bertus Akse  (Vriezenveen) 

Secretaris   Lida Kreiter  (Vriezenveen) 

Penningmeester  Bert Hemmer  (Vriezenveen) 

 

Manna Family Care:   

   Rein Brandsen  (Westerhaar) 

   Gerard Hulsegge (Vriezenveen) coördinator aanvragen 

   Gerrit Fransen  (Vriezenveen) inkoop Care 

   Willem Bossenbroek  (Vroomshoop)  

 

Manna Fashion/Manna Happy Kids: 

   Hennie Gielians  (Vroomshoop) administratie Fashion 

   Betsy Poortinga  (Den Ham) coördinator 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.  
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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. Vaste sponsoren in 2020 waren:  Bakkerij Slomp Westerhaar/Vriezenveensewijk - brood;  

Bakkerij De Kraai, Vriezenveen – brood, Zwanenberg Almelo - vleeswaren, Bolletje Almelo (beide op 

afroep), Jumbo depot Raalte en de Voedselbank Hellendoorn. Kamphuis Aardappelen was jarenlang 

sponsor, maar is inmiddels gestopt. 

De Roetgerink Foundation is vaste sponsor van de partyboxen van Fashion.  

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

Verzekeringen sponsort een deel van de verzekering. Bandwerk Rijssen is vaste sponsor van de website 

Stichting Manna is volledig afhankelijk van giften en ook in 2020 droegen bedrijven, scholen, de 

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

acties. We weten ons door velen gesteund en zijn daar zeer dankbaar voor. We noemen hier enkele op 

en hopen dat we niemand vergeten, weet dat ook dan uw steun zeer gewaardeerd wordt!: 

 

o Acties Geef: In 2020 kon alleen in aangepaste vorm een ‘Actie Geef’ worden georganiseerd, dit 

zijn acties waarbij boodschappen worden ingezameld in kerken, scholen of via een flyeractie bij 

de supermarkt. Dat laatste was niet mogelijk door de pandemie en kerken en scholen waren 

deels gesloten. Boekenhuis De Akker organiseerde een actie door mensen boodschappen in te 

laten leveren bij de winkel en dit bracht een mooi aantal boodschappen en giften op. Ondanks 

de beperkingen was er een prachtig resultaat van alle Geef- acties. In mei werden in Den Ham 

in combinatie met De Smithoek boodschappen ingezameld, dat leverde 40 kratten 

boodschappen op en 1365 euro. Eind oktober volgde nog een actie in Den Ham door de kerken 

georganiseerd, meer dan 90 kratten en een mooi geldbedrag. Ook in Vroomshoop was een 

grote inzamelingsactie van de gezamenlijke kerken, dit leverde 90 kratten met levensmiddelen 

op en 1200 euro 

o Meerdere scholen droegen weer een steentje bij, CBS De Fontein bestemde de collecte met de 

kerstviering voor Manna en de Shalomschool zamelde boodschappen in. 

o Begin van het jaar organiseerde Zeeman een actie waarbij klanten iets konden kopen in de 

winkel voor Manna en dat leverde een mooi pakket op 

o Bij Coöp Den Ham konden klanten statiegeld doneren, de opbrengst: 330,50 euro 

o De PVV bracht een werkbezoek en PVV Overijssel doneerde een bedrag van 1000 euro 

o Manna deed weer mee aan de RaboClubSupport actie, klanten konden stemmen  voor het 

goede doel. De opbrengst was bestemd voor de aanschaf van een aanhanger en bedroeg 1300 

euro. 

o Dankzij twee grote giften van particulieren en 1000 euro van Loomeyer Hef & Hijstechniek en 

de opbrengst  van de Rabo actie  werd het mogelijk om een  aanhanger aan te schaffen 

o Eierdozen van De Gooyer en eieren van Van Orden 

o Krentenwegge en krentenbrood van de Rotary Twenterand 

o Kaas van Eds Kaashuis en nog eens kaas van Stichting Awareness 

o Een beamer van het SCOT 

o Rianne Stegeman uit Den Ham startte tijdens de corona-tijd de verkoop van mooie kaarten, dat 

leverde 250 euro op voor Stichting Manna 

o Overgebleven speculaas van Amicitia 

o Overgebleven snackrepen van de Twenterandrun 

o Door de sluiting van winkels: snoepgoed en koek van Hema en Action 

o Dozen bonbons van Erik Kuiper relatiegeschenken 

o Een donatie vanuit het Akkerfonds 

o Verschillende giften bij de opening van De Linde, o.a. een vlag van de Hervormde gemeente 

Vriezenveen 
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o St. Havenzicht doneerde 5000 euro 

o De Lionsclub organiseerde inzameling van DE punten en dat leverde 474 pakken koffie op 

o Accountantskantoor Schoonebeek doneerde 500 euro 

o St. Mensen voor Mensen sponsorde de vleesbonnen met kerst met 5000 euro 

o Bebo Parket leverde een bijdrage aan de vleesbonnen met kerst 

o Een bijdrage van 500 euro van Direct ICT Den Ham 

o Sallandse Wegenbouw schonk 400 pakken pannenkoekenmeel 

o CAV Den Ham zorgde voor een lekkere rollade voor de cliënten van Manna 

o Aalderink installatiebedrijf doneerde 500 euro 

o Oegema transport 750 euro 

o Gelepollen BV Geesteren 1000 euro 

o Gratis telefoon van Welcom bij Molenkamp 

o Lucas Verzekeringen doneerde in samenwerking met NK 1816 verzekeringen 1000 euro  

o Met dezelfde verzekeraar doneerde Bloemendal pakketten voor de vrijwilligers 

o Yvonne  Stege uit Vriezenveen knutselde voor het goede doel en overhandigde een bedrag van 

586 euro 

o Het jeugddiaconaat van de hervormde gemeente Vriezenveen organiseerde een 

appeltaartpakketten actie, waardoor alle cliënten van Manna een mooi pakketje in ontvangst 

konden nemen 

o In december werden ook veel overgebleven kerstpakketten gedoneerd: van de Roelofsengroep, 

Woondock, Vriezenhof, Larcom en Dasko. 

 

Een lange lijst van donaties, je wordt er stil van….wat mooi dat zoveel mensen Stichting Manna een 

warm hart toedragen, alleen daardoor kunnen we ons werk blijven doen, bedankt allemaal! 

 

 

In juni ontvingen we een schilderij van Bertine Ketelaar, dat zij speciaal voor Manna heeft gemaakt. Ze 

verwerkte er papieren broodzakken in die van boven komen, verwijzend naar het manna uit de bijbel. 

Daaronder armen en handen die mogen ontvangen, een mooi schilderij dat past bij onze stichting, we 

zijn er blij mee!  
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Van de penningmeester 
 

2020, Een bewogen jaar! 

Ook Manna is het afgelopen jaar niet alleen geraakt door extra werkzaamheden te moeten doen of niet 

te kunnen doen, maar ook door de Corona pandemie. Daarnaast maken we inmiddels ruim één jaar 

gebruik van de nieuwe locatie in de Linde, en ook dat gaf de nodige opstartproblemen met daardoor 

extra kosten.  

We willen de vele particuliere donateurs die ons het afgelopen jaar meer dan ooit gesteund hebben van 

harte bedanken. Er is door hen ruim driemaal zoveel gedoneerd dan in 2019, mede door de oproepen 

om Manna door de Corona tijd te helpen. Door de kerksluitingen zijn de inkomsten via de diverse kerken 

wel iets afgenomen. Giften in de vorm van levensmiddelen bij inzamelingspunten werden op diverse 

plekken nog wel gedaan. Maar gelukkig was er een groeiende steun vanuit het bedrijfsleven. 

Qua kosten is er een stijging van ca. 20% aan ingekochte levensmiddelen, en ook door goede 

automatisering en infrastructuur binnen het nieuwe pand hebben we in 2020 extra éénmalige kosten 

moeten maken. Een andere nieuwe activiteit is het wekelijks ophalen van levensmiddelen bij het Jumbo-

depot in Raalte, waardoor we wel gratis extra producten krijgen, maar wel kosten voor transport en 

opslag moeten maken.  

Al met al kunnen we terugkijken op een roerig jaar, waarin we inteerden op ons stichtingsvermogen, 

maar met een gezonde blik in de toekomst kunnen werken vanuit een prachtig pand, waar vele 

Twenterandse gezinnen die onze ondersteuning heel goed kunnen gebruiken eten en kleding kunnen 

afhalen. 

Vrijwilligers, donateurs en geloofsgemeenschappen, dank voor uw bijdrage in deze! 

 

Bert Hemmer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een cheque van 5000 euro van St. Mensen voor 

Mensen 
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Balans Stichting Manna 31-12-2020 

      

Activa   Passiva 

      

Liquide middelen    Stichtingsvermogen  

      

Banksaldo Rabobank r.c.  €   6.421,87    Stichtingsvermogen  €  28.759,38  

Banksaldo Rabobank spaar  € 29.907,50    Resultaat 2020  €   -7.114,84 

      

Totaal liquide middelen  € 36.329,37    Totaal vermogen  €  21.644,54  

    Voorzieningen:  

    Oranjefonds Huisvesting  €    7.213,28  

    Oranjefonds Corona  €    2.950,00  

      €  10.163,28  

    Schulden op lange termijn:  

      €             -    

    Schulden op korte termijn:  

Vordering op korte termijn:    factuur kerstpakketten Jumbo Veld  €    4.521,55  

  €            -        

      

Totaal  € 36.329,37      €  36.329,37  

     

     

Balans Stichting Manna 31-12-2019 

      

Activa   Passiva 

      

Liquide middelen    Stichtingsvermogen  

    Stichtingsvermogen 36.445,47 

Banksaldo Rabobank r.c.  €   2.838,80    Resultaat 2019  €     -7.686,09 

Banksaldo Rabobank spaar  € 24.956,18    Totaal vermogen  €    28.759,38  

    Schulden op lange termijn  

Totaal liquide middelen  € 27.794,98      €             -    

   Schulden op korte termijn  

Vordering op korte termijn:   factuur de Linde  €       435,60  

Rabobank factuur  €   1.400,00   Vooruit ontvangen t.b.v. huur 2019  €             -    

   Vrieshuis Vriezenveen bonnen  €             -    

Totaal  € 29.194,98   Totaal  €    29.194,98  
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                                Staat van baten en lasten Stichting Manna 2020
Bedrag Totaal Bedrag Totaal

Bij: Giften particulieren 24.294,50€  Af: Coop Wierden 46.690,17€  

Giften particulieren Coronahulp 1.875,00€    Vrieshuis bonnen Kerst 3.585,00€    

Giften particulieren t.v.b. koelwagen 1.700,00€    27.869,50€    Lidl Vriezenveen 1.600,63€    

Coop Vriezenveen 1.425,95€    

Giften bedrijven Coronahulp 2.935,00€    2.935,00€      Jumbo Veld Vroomshoop 1.130,58€    

Jumbo Veld kerstpakketten 4.521,55€    

gift gemeente tbv Care 12.842,00€  Schippers aardappelen 1.051,83€    

gift bedrijf 1 5.000,00€    

gift bedrijf 2 6.000,00€    Totaal levensmiddelen: 60.005,71€    

gift bedrijf 3 1.300,86€    

gift bedrijf 4 1.000,00€    Bankkosten RABO 195,82€       195,82€        

gift bedrijf 5 1.000,00€    

gift bedrijf 6 1.000,00€    Organisatiekosten

gift bedrijf 7 750,00€       telefoonkosten 72,86€        

gift bedrijf 8 275,00€       computer + printer 400,00€       

gift bedrijf 9 750,00€       overige ICT kosten Manna 4.232,80€    

gift bedrijf 10 150,00€       km-vergoeding vrijwilligers 889,40€       

gift bedrijf 11 612,19€       representatie/opening 667,51€       

gift bedrijf 12 500,00€       Vlag Manna 102,85€       

gift bedrijf 13 500,00€       contributie 25,41€        

gift bedrijf 14 500,00€       kantoorartikelen 274,36€       

gift bedrijf 15 500,00€       assurantiekosten 171,64€       

gift bedrijf 16 345,13€       

gift bedrijf 17 330,50€       totaal organisatiekosten 6.836,83€      

gift bedrijf 18 320,00€       

gift bedrijf 19 250,00€       Huisvestingskosten

gift bedrijf 20 250,00€       Huurkosten Manna Fashion € 300,00

gift bedrijf 21 250,00€       Huurkosten de Linde € 11.900,00

gift bedrijf 22 200,00€       Onderhoudskosten € 638,24

gift bedrijf 23 150,00€       Totaal huisvestingskosten € 12.838,24

gift bedrijf 24 100,00€       

gift bedrijf 25 90,00€        34.965,68€    Uitgaven t.b.v. Manna Care

koelwagen € 2.750,00

school 1 120,00€       reparatie koelwagen + wassen € 388,98

120,00€        aardappelzakken Eggink € 198,58

Afvalkosten € 111,33

Kerk 1 5.496,87€    Lichtstokken parkeerwachters € 83,17

Kerk 2 2.727,07€    magneetstickers stellingen € 107,03

Kerk 3 3.984,66€    rekken Praxis € 59,96

Kerk 4 2.149,53€    stickers, etiketten etc. € 223,89

Kerk 5 860,00€       kerstkaarten tbv kerstdozen € 195,00

Kerk 6 102,00€       Er is meer/de Akker € 56,25

Kerk 7 775,00€       Totaal Manna Care € 4.174,19

Kerk 8 400,00€       

Kerk 9 41,63€        Uitgaven t.b.v. Manna Fashion/Kids:

Kerk 10 200,00€       Cadeaubonnen + tassen Sinterklaas € 3.468,66

Kerk 11 243,85€       Action € 1.563,77

Kerk 12 300,00€       Kleding/kruidvat/Bruna/drogist € 675,56

Kerk 13 250,00€       Totaal Manna Fashion/Kids € 5.707,99

Kerk 14 125,00€       

Kerk 15 25,00€        Incidentele lasten (Corona-kosten)

17.680,61€    mondkapjes 240,79€       

mond-neus maskers 223,85€       

Schade-uitkering verzekering 1.094,33€    1.094,33€      foodstofjas 289,80€       

stickers 1,5 meter afstand 56,27€        

Rente RABO 3,20€          3,20€            Tassen Action + draagtassen 963,38€       

Polyst.plaat Manna/Waypoint 60,50€        

handschoenen/dettol/zeep 69,79€        

Plexiglas Fashion 120,00€       

Resultaat 2020 7.114,84€      2.024,38€      

Totaal 91.783,16€    Totaal 91.783,16€    
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Van de voorzitter 
Het jaar 2020 was het eerste jaar dat we volledig gebruik hebben gemaakt van ons gebouw de Linde 

aan het Linderveld te Vroomshoop. Op zaterdag 29 februari werd het gebouw de Linde officieel geopend 

door burgemeester Van der Kolk. Het was een moment waar we allemaal heel erg naar toe geleefd 

hadden, na 4 jaar zoeken en bijna een jaar verbouwen en aanpassen! 

Na toespraken van de burgemeester, de voorzitter van stichting Waypoint, Rianca Evers, en de voorzitter 

van Stichting Manna werd de openingshandeling verricht: het doorsnijden van een brood!  Hierna volgde 

een bezichtiging van de honderden gasten die aanwezig waren. Al met al een prachtige dag! 

 

   
 

 

 

 

 

Ter afsluiting van haar toespraak las de burgemeester het gedicht  

‘Armoede en rijkdom’ van Adriënne Garber: 

 

Armoede is een vorm van rijkdom, zonder de bepalende 

financiële status. 

Rijkdom is de auto nemen in plaats van de bus. 

Armoede is niet wat het woord doet vermoeden. 

Armoede is veel kunnen, durven, leren en van daaruit 

combineren met het goede. 

Armoede maakt creatief in alle opzichten. 

Rijkdom is kant en klaar zonder er over na hoeven te 

denken. 

Rijkdom is een status quo en zal niet wezenlijk de geest 

verlichten. 

Armoede is kunnen rondkomen, hergebruiken, repareren, 

ontdekken en om zelf te doen en te maken. 

Armoede is aanbiedingen en koopjes nakijken en 

uitzoeken. 

Rijkdom is gemak en instant. Rijkdom is niet speciaal een 

teken van verstand. 

Armoede is ook durven zijn wie en wat je bent. 

Armoede bevordert veel dingen in het leven. Rijkdom is 

een welvaart en in overdaad leven. 

Rijkdom is baden in luxe zonder zorgen. 

Armoede is leven bij de dag en de dag van morgen. 

Armoede is genieten met volle teugen van allerlei zaken die 

niets met geld en goed of bezit hebben te maken. 
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Operationele zaken 

Wanneer er, door welke organisatie dan ook wordt gewijzigd van locatie, is dat voor iedereen echt 

wennen. In het voorwoord hebben we als bestuur er al iets over gezegd.  Veel is er in het afgelopen 

jaar gedaan om zaken te verbeteren, maar er deden zich ook nieuwe kansen voor. Zo kregen we de 

gelegenheid om elke week van de distributiecentra van de Jumbo in Raalte een aanhanger vol met 

boodschappen te halen. Hiervoor is een team gevormd met chauffeurs en andere vrijwilligers, de laatste 

sorteren de boodschappen en zoeken uit wat direct uitgegeven moet worden en wat in de diepvries of 

koeling bewaard kan worden tot de volgende uitgifte. Voor het vervoer van de boodschappen uit Raalte 

is een aanhanger gekocht, deze is voorzien van een koelunit. Hiervoor hebben we veel sponsorgeld 

ontvangen van zowel particulieren als bedrijven. Ook is er een aantal bedrijven dat met reclame de 

exploitatie mogelijk maakt. Na een extra grote gift van de firma Loomeijer, kon tot de aanschaf worden 

overgegaan. Er wordt een bedrag per jaar betaald voor de reclame aan de zijkant van de aanhanger.  

 

 

   
 

Stichting de Linde is de beheersstichting van het gebouw. Deze stichting heeft tot doel om organisaties 

als Stichting Manna van huisvesting te voorzien. Een van de acties van de Linde is te zorgen voor 

voldoende geldelijke middelen om het gebouw toekomstbestendig te maken en een professionele, 

veilige en fijne plek om te werken. Daarvoor worden er allerlei fondsen aangeschreven en bij toekenning 

van een fonds investeringen gedaan.  

Om het sorteren en het verzamelen van alle boodschappen te vergemakkelijken, was één van de wensen 

die op het lijstje stonden nieuwe stellingen om de ingebrachte goederen voor de voedselbank te kunnen 

ordenen,  beter overzicht te krijgen en beter te kunnen reinigen.  

 

   
 

Dankzij Bleckmann Fashion & Lifestyle Logistics uit Oldenzaal ging deze wens in vervulling, de stellingen 

werden geheel kosteloos ter beschikking gesteld. Eind januari was Rob ’t Hooft van Bleckmann (foto 

midden l.) te gast om de dank van Stichting Manna in ontvangst te nemen via onze voorzitter. 
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Ook kregen we 6 nieuwe verzamelkarretjes of tafelwagentjes. Op deze karretjes kunnen de kratten 

staan die worden gebruikt voor het spiegelen of verzamelen van de boodschappen. Deze karretjes zijn 

geschonken door Tretal Material Handling B.V.  

 

 

 

 

Corona 

De stellingen, deze karretjes en de extra belijning hebben er onder andere voor gezorgd dat we “Corona-

Proof” hebben kunnen werken. Dit naast de extra protocollen en voorzieningen die verder zijn getroffen. 

Tijdens de uitgifte hebben we een Corona-protocol uitgewerkt om er voor te zorgen dat er zo weinig 

mogelijk contact is tussen cliënten onderling en tussen cliënten en vrijwilligers. Naast de mondkapjes 

en het afstand houden zijn er verkeersregelaars die er voor zorgen dat iedereen in de auto blijft zitten 

totdat men aan de beurt is om het pakket op te halen. Dit in plaats van in een lange rij staan te wachten, 

zoals op de middelste foto onder is te zien. Alle winkelwagentjes worden ontsmet aangeboden en, indien 

nodig, worden extra mondkapjes uitgedeeld. Ook worden alle boodschappen in tassen (Big Shoppers) 

aangeboden die direct meegenomen kunnen worden. Dit voorkomt zoveel mogelijk contactmomenten 

op de parkeerplaats en verkort de contacttijd aan de balie.  
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Manna Corona Hulp 

Veel mensen hebben het moeilijk door het Coronavirus. Dit virus doet veel met onze maatschappij. 

Elkaar zoveel mogelijk helpen is belangrijk. In Twente kennen we het Noaberschap. We kunnen samen 

verdere verspreiding van het virus voorkomen.  

Extra kwetsbaar zijn ouderen en mensen met een verminderde gezondheid. Ook mensen met vitale 

beroepen hebben het lastig. Zij moeten nu hard werken en kunnen daardoor niet bij hun gezin zijn. 

Stichting Manna wil graag helpen. Alle inwoners van Twenterand die hulp nodig hebben, omdat ze zelf 

ziek zijn of voor anderen moeten zorgen, kunnen op onze speciale website terecht. Het opzetten van 

deze website is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en de gemeente Twenterand. Mensen 

die hulp nodig hebben verbinden we aan onze vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden via 

deze website.  

Vrijwilligers en hulpvragers worden gekoppeld door vrijwilligers op de achtergrond. Deze vrijwilligers 

zijn bekend met het dorp of de dorpskern. Inwoners zonder een computer kunnen bellen via #nietalleen  

0800 1322 . Voor verdere vragen kunt u altijd terecht bij ons algemene telefoonnummer. 
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Oranjefonds 

Van de Rabobank, een aantal stichtingen en bedrijven hebben we donaties gekregen voor het aanpassen 

aan het gebouw de Linde. Van een school met een schoolplein een voedsel- en kledingbank maken met 

een parkeerplaats vergt heel veel energie, heel veel werk en heel veel geld. De begroting om alles aan 

te passen bedroeg rond de € 150.000,=   

De aanpassingen en verbouwingen vinden nog 

steeds plaats. Dit om voor de vrijwilligers een 

veilige en mooie werkplek te creëren en voor de 

bezoekers een plek waarvan ze ervaren dat ze 

er welkom zijn. Links op de foto het MIVA toilet 

dat onlangs is gerealiseerd. 

De laatste donatie is van het 

Oranjefonds, een 

toezegging van  € 20.000,=. 

Hiervan is een koelcel 

gekocht en de vriescel 

capaciteit verdubbeld! De 

elektriciteitsvoorziening voldeed niet aan de 

huidige NEN normering. Daarom moest o.a. de 

meterkast worden vervangen en een aantal 

andere zaken aangepast. Verder zijn we bezig 

met een energie- en duurzaamheidsplan voor 

het gehele gebouw. Het gebouw heeft veel 

energie nodig om het in de winter warm te 

houden en in de zomer koel. Ook gebruiken de 

koel- en vriescellen veel energie. Deze hebben 

we nodig om aan de huidige voedselveiligheids-

normen te kunnen voldoen.  

 

Ook wordt een gedeelte van het geld van het Oranjefonds gebruikt voor het project Vroegsignaleren 

Twenterand.  
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Vroegsignaleren Twenterand 

In 2019 is er een samenwerkingsproject gestart met Waypoint Twenterand en Stichting BOOT met als 

doel het vroeg signaleren van verslaving, schulden en armoede. Voor dit project werd subsidie 

aangevraagd van het Innovatiefonds van de gemeente Twenterand en met deze bijdrage heeft dit 

project handen en voeten gekregen. 

Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen. Maar hoe doe je dit dan? Hoe signaleer je 

vroegtijdig probleemgedrag? Als drie lokale stichtingen slaan wij de handen ineen om op een informele 

manier bewustwording en openheid te creëren bij inwoners van Twenterand. Wij delen onze kennis op 

het gebied van armoede, schulden en verslaving. VroegSignaleren Twenterand is een vraaggericht 

project, op een vereniging, buurt, school, kerk of bedrijf kan voorlichting en training worden gegeven 

aan vrijwilligers. Inmiddels heeft St. Waypoint al verschillende scholen bezocht met voorlichting over 

verslaving en het was de bedoeling dat er lessen over armoede zouden volgen op de verschillende 

scholen, deze zijn uitgesteld door de corona. Door deze samenwerking willen we samenwerken aan een 

veiliger Twenterand. Er is een folder beschikbaar en in 2020 is de website gerealiseerd: 

https://vroegsignalerentwenterand.nl/ 

 

 

 

 

 

https://vroegsignalerentwenterand.nl/
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Tot slot 

Stichting Manna is een dynamisch bedrijf en op heel veel terreinen bezig als het gaat om armoede en 

schulden. Dus niet alleen een voedsel- of kledingbank. Zonder uw steun kunnen we niet, zowel alle 

vrijwilligers als alle sponsoren worden via deze weg nog een keer extra hartelijk bedankt!!! 

Wij kunnen alleen geven wat wij ontvangen, dat is Manna. 

 

Bertus Akse 

 

 


