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Algemeen 
 
Dit  jaar beginnen we met het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief. We willen u 
graag zo snel mogelijk op de hoogte brengen van onze werkzaamheden die we kunnen 
uitvoeren door uw giften en acties. Daarnaast willen we u graag een inkijk geven in onze 
organisatie en de plannen die we hebben voor de toekomst. Vorig jaar hebben we een 
uitgebreid jaarverslag gemaakt, dat heeft veel tijd gekost. Daardoor kon het verslag pas in 
september worden verstuurd. In deze nieuwsbrief vindt u het financieel verslag van vorig 
jaar. Verder een verhaal van twee vrijwilligers en een sponsor komt aan het woord. Het 
bestuur bestaat momenteel uit 9 personen uit alle kernen van onze gemeente. Mocht u 
vragen en of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. Het 
telefoonnummer en e-mailadres staat in het briefhoofd vermeld. 
 
Financieel verslag 

 
Afgelopen jaar hebben ruim 50 particulieren/gezinnen een bijdrage overgemaakt naar 
Manna. Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar een nog grotere bijdrage van de diverse 
plaatselijke kerkgenootschappen mogen ontvangen, waarbij de giften per 
kerkgenootschap variëren. Ook hebben we dit jaar voor het eerst actief onze stichting 
gepresenteerd tijdens de Vjennedag, enerzijds om bekendheid te geven aan ons werk 
binnen onze gemeente, maar anderzijds ook om op die manier het nodige geld binnen 
proberen te halen om onze werkzaamheden voort te kunnen blijven zetten. Hiervoor zijn 
het afgelopen jaar wel voor enkele honderden euro's éénmalige "aanloopkosten" gemaakt, 
maar door deze investering hopen wij de komende jaren de nodige vruchten te kunnen 
plukken. 
 
Daarnaast hebben wij vanuit het bedrijfsleven naast de nodige giften in natura (brood, 
vleeswaren, aardappelen) ook van een aantal bedrijven een financiële bijdrage mogen 
ontvangen. 
  
Graag wil ik u allen namens onze stichting dank zeggen voor al deze bijdragen gedurende 
de afgelopen tijd, in de hoop dat u ons ook het komende jaar van de nodige materiële of 
financiële middelen zult blijven voorzien, want met steun van zo velen kunnen wij het leed 
van velen verzachten. 
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Weggebrachte pakketten in 2010: 
 
1380 reguliere pakketten, per pakket zes volwaardige warme 
maaltijden, met minstens 5 kilo aardappels, en aantal broden. 
50 Sinterklaas kado pakketten 
135 Kerstpakketten 
 
Weggebrachte pakketten in 2011 (tot nu toe):  

152 reguliere pakketten 
Week 6 worden het er wel 85! 
 

 
Vrijwilligers 

 

Hieronder vindt u twee verhalen van vrijwilligers. 
 
Ons is gevraagd om een stukje te schrijven voor de Manna nieuwsbrief. Jaren geleden zijn 
wij met het koerieren begonnen, en wij doen dit werk met heel veel plezier. We gaan door 
weer en wind, glad of niet. We genieten ook van de reacties van de mensen als wij de 
pakketten komen brengen, ze zijn erg blij en dankbaar. Door de jaren heen is het werk 
van de Stichting Manna enorm gegroeid, daardoor zijn er steeds meer vrijwilligers nodig  
om de pakketten te bezorgen,gelukkig zijn er iedere keer weer  Soms kom je bij mensen, 
en dan denk je: hebben deze mensen een pakket nodig? Dat was in het begin best wel 
lastig, maar we hebben geleerd om daar niet naar te kijken, niet veroordelen dus. Mensen 
kunnen soms ook wat van familie of vrienden hebben gekregen. Wat heel bijzonder is dat 
er altijd weer voldoende geld en middelen zijn om de pakketten te vullen. Met grote dank 
aan alle mensen die de Stichting Manna van harte steunen. De pakketten worden dan ook 
met liefde en zorg klaargemaakt. Ook met sinterklaas en kerst worden er speciale 
pakketten met leuke extra’s gemaakt. Wij zien dit als een grote zegen van onze Hemelse 
Vader .Hij is onze voorziening. Het is werken in Gods Koninkrijk. Liefde is: omzien naar je 
medemens. 
 
Hartelijke groeten van Gerard en Ellen Meijer uit Vriezenveen. 
 
Wij zijn Annet en Gert-Jan Sanderman uit Vroomshoop. We rijden nu  ongeveer 3 a 4 
maanden voor Manna. 
In oktober/november was er een kerkdienst waarin de stichting Manna centraal stond. We 
hadden wel eens iets gehoord over de stichting maar niet het idee dat we zelf wat konden 
doen. Naar aanleiding van de dienst waarin naar voren kwam dat ze wel vrijwilligers 
konden gebruiken hebben we ons opgegeven om de pakketten rond te brengen. We 
vinden veel voldoening in het helpen van mensen. We zien echt dat de hulp zeer 
gewaardeerd wordt. In het dagelijks leven klagen we allemaal wel eens over diverse 
zaken. Door het rondbrengen van de voedselpakketten zeggen we vaak tegen elkaar  dat 
helpen veel makkelijker is dan een pakket te ontvangen omdat je je anders niet kunt 
redden. We doen het graag maar eigenlijk zou het in een rijk westers land niet nodig 
moeten zijn dat kerken en organisaties de zorg voor minder bedeelden op zich moeten 
nemen. 
 
 
 Met vriendelijke groeten Annet en Gert-Jan Sanderman. 
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Sponsoren 
 
 
Manna en Bakkerij Slomp 
 
Toen Marjan Stoopendaal mij enkele jaren geleden benaderde voor brood voor Manna, 
had ik nooit gedacht dat het zo’n vlucht zou nemen. 
Iedere week verbaas ik mij er weer over dat er zoveel pakketten de deur uit gaan in de 
gemeente Twenterand, dat er zoveel mensen zijn die maar niet rond kunnen komen met 
wat zij aan inkomen hebben. En waarom zouden wij dan ons steentje niet bijdragen, want 
als bedrijf dat al jaren in Westerhaar werkt en zijn geld verdient en daardoor een goed 
bestaan heeft, mag je je in geval van nood toch niet omdraaien en denken ieder voor zich 
en God voor ons allen. 
In de loop van de jaren ben ik steeds meer in contact gekomen met Manna ook door het 
feit dat ik sinds 6 jaar in de Diaconie van de Hervormde gemeente Westerhaar zit. Ook 
een plek waar je soms schrijnende gevallen tegenkomt en waar je dan als Diaconie maar 
zo beperkt kunt helpen ook dan merk je dat elke kleine handreiking toch zeer dankbaar 
wordt aangenomen.  
Daarom zullen wij zolang wij het kunnen volhouden en God ons daarin steunt en leidt 
Manna blijven ondersteunen. 
 
Bakkerij Slomp 
 


