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Van de voorzitter. 
 
De vakantie ligt al weer een tijdje achter ons. 
De eerste keer na de vakantie hebben we 60 
pakketten weggebracht. Vorig jaar begonnen 
we na de vakantie met 38 pakketten. We 
begonnen dus met  22 gezinnen meer dan na 
de vakantie vorig jaar. Er is dus een 
structurele verhoging van het aantal gezinnen, 
dat een voedselpakket nodig heeft! We zijn blij 
iedereen nog te kunnen helpen.  
In de vorige nieuwsbrief maakten we 
enthousiast bekend dat Expert Berkhof  ons 
het pand aan de Tonnendijk 2 gratis ter 
beschikking had gesteld. We hebben de 
gemeente gevraagd of er enige belemmering 
was om hier te beginnen voor wat betreft 
gemeentelijke verordeningen of vergunningen 
etc. Het aanbieden van kinderkleding valt 
onder de definitie detailhandel. Daarom 
hebben we helaas van de gemeente geen 
toestemming gekregen om kinderkleding aan 
te bieden in dit pand. Ze adviseert ons op 
zoek te gaan naar een andere locatie. Ook 
schrijft de gemeente niet genegen te zijn om 
medewerking te verlenen aan een eventuele 
afwijking van het bestemmingsplan. Dit vinden 
we natuurlijk heel erg jammer, we beraden 
ons op de volgende te nemen stappen en 
vragen hiervoor uw gebed. De doelstelling van 
Stichting Manna is om mensen in de 
gemeente Twenterand, die door 
omstandigheden onder het sociaal minimum 
terecht zijn gekomen, tijdelijk te ondersteunen 
in de basisbehoeften door een 
boodschappenpakket. Daarnaast willen we de 
mogelijkheid bieden aan diezelfde mensen, 
via doorverwijzing naar hulpverlenende 
instanties, om de bestaande situatie te boven 
te komen. We denken al vanaf de oprichting 
van de stichting na hoe te komen tot een 
duurzame totaalaanpak. Om zodoende minder 
aan symptoombestrijding te doen, 
bijvoorbeeld door met budgetteren te helpen, 
aanvullend op de schuldhulpverlening van de 
overheid. Dit om de effectiviteit van de 
schuldhulpverlening te bevorderen zodat 
iedereen gelukkiger wordt. Zoals u 
waarschijnlijk gelezen hebt zijn er 
“Schuldhulpmaatjes” opgeleid. Vrijwilligers die 
mensen met een hulpvraag daadwerkelijk 
gaan helpen. Dit project wordt o.a. gesteund 
door Kerk in Actie, landelijk Katholiek 
Diaconaal Beraad, Evangelische Alliantie, 
Samen Kerk in Nederland en de PCOB. 

Hiermee is een grote wens van ons in 
vervulling gegaan. De twee stichtingen die 
hiervoor zijn opgericht heten stichting BOOT 
en stichting Hulpfonds. BOOT is de afkorting 
voor Budget Op Orde in Twenterand. U zult in 
de Media en de Kerkbodes hierover nog wel 
meer horen of lezen. We zijn er van overtuigd 
dat we hiermee een structurele manier 
hebben gevonden om te voorkomen dat 
mensen nog dieper in de schulden gaan 
komen. 
 
 

 
 
Van de penningmeester. 
 
Na een zeer succesvolle actie bij de C1000, 
waar naast een bedrag van ruim 400 euro aan 
statiegeldbonnen voor naar schatting enkele 
duizenden euro’s aan boodschappen 
aangeboden werd, hebben we na de 
zomervakantie de draad weer opgepakt. 
 
Ik kan u melden dat de uitgaven dit jaar t/m 
medio september in vergelijking met de 
uitgaven in 2010 over dezelfde periode met 
ca. 36% zijn toegenomen. Hieruit blijkt de 
groeiende behoefte aan hulpverlening aan 
steeds meer gezinnen. Uiteraard is dit ook 
zichtbaar in het aantal pakketten dat elke 14 
dagen uitgedeeld wordt. Het blijft dan ook 
noodzakelijk om bezig te blijven met het 
aanboren van nieuwe financiële bronnen, en 
daarom blijft de vraag om ons op welke 
manier dan ook te ondersteunen in ons werk. 
Gelukkig laat u zien dat de vraag beantwoord 
wordt, want tegenover deze hogere uitgaven 
staat gelukkig ook een bijna even grote 
stijging van de geldelijke inkomsten. Wat 
daarnaast aan materiële boodschappen in 
natura geschonken wordt is helaas onmogelijk 
in geld uit te drukken, maar we proberen dit 
jaar toch regelmatig acties te houden bij 
supermarkten en scholen om op die manier 
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toch ervoor te blijven zorgen we kunnen 
blijven voldoen aan de hulpvraag qua aantal 
pakketten. 
 
Wel is het duidelijk (mede door de gestegen 
kosten van levensonderhoud) dat de 
inkomensgrenzen door de landelijke 
voedselbanken recent wat verlegd zijn. 
Om u een idee te geven hieronder enkele 
bedragen die wij vanaf nu binnen Stichting 
Manna hanteren: 
Voor volwassenen geldt een maximum 
maandbedrag van 150 euro bij een situatie 
van een gezin met 1 volwassene, bij 2 
volwassenen komt er 50 euro bij, en voor elk 
kind t/m 12 jaar 25 euro. Voor opgroeiende 
kinderen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar in het 
voortgezet onderwijs is het maandbedrag 
eveneens 50 euro. Kinderen vanaf 18 jaar 
worden geacht zelf in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien. 
Zit het totale besteedbare huishoudgeld voor 
levensonderhoud onder deze bedragen, dan 
heeft het gezin recht op een pakket van 
Manna. 
 
Omdat het ook voor ons duidelijk moet zijn dat 
er ECHT financiële nood is, zullen we ook 
duidelijk moeten hebben (en de ervaring heeft 
ons geleerd dat hulpverlenende instanties 
soms te gemakkelijk zijn in het doorverwijzen 
naar Manna) dat er financiële nood is. Dat wij 
hier (uiteraard vertrouwelijk) onderzoek naar 
doen met medeweten van de hulpvrager 
moge dan ook duidelijk zijn, zowel in het 
belang van de mensen die hulp vragen, maar 
ook in het belang van de mensen die ons 
ondersteunen. Want alleen op die manier 
kunnen we voorkomen dat we gezinnen niet 
kunnen helpen, omdat gezinnen die wel 
geholpen worden, maar er eigenlijk geen 
“recht” op hebben ten onrechte wel een 
pakket krijgen. 
Ook wij moeten elke maand opnieuw kijken 
hoe ver onze hulp kan reiken, met de 
middelen die we op dat moment hebben. En 
bij veel aanvragen moeten er in het ergste 
geval keuzes gemaakt worden. Ook wij 
moeten onze grenzen kennen wat betreft het 
aantal pakketten wat uitgedeeld kan worden, 
hoe moeilijk die keuze soms ook is! 
 

 
 
                                                                                         
Bericht uit het veld 
 
Hallo, 
Ik ben een jonge moeder van 3 kids in de 
leeftijden 17,10 en 8 jaar. Ik werk deze maand 
al weer 3 jaar met behoud van uitkering in de 
groenvoorziening en dit vind ik heel erg leuk. 
Ook volg ik hiernaast nog een opleiding in die 
sector en dat gaat heel goed en vind ik ook 
echt te gek. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
de gemeente. Omdat een bijstandsuitkering 
geen vetpot is, en ik ‘in een vorig leven’ niet 
zo verstandig met mijn geld omging kon ik de 
eindjes maar amper aan elkaar knopen.  
Doordat op een dieptepunt in mijn leven een 
hele goede coach werd toegewezen, heb ik nu 
alles vrij netjes voor elkaar en krijg ik al enige 
tijd een pakket van de stichting Manna. 
Elke 2 weken wordt er een pakket aan de deur 
bezorgd en ben ik weer blij met wat me 
gebracht wordt. Van melk en suiker tot verse 
groenten en aardappelen. Zo heb ik, als ik het 
een beetje goed verdeel, voor die hele 2 
weken elke avond warm eten op tafel. Die 35 
euro die ik dan krijg als huishoudgeld elke 
week, die kan ik dan gebruiken voor  
bijvoorbeeld vers vlees  en vleeswaren e.d. 
Ook komt het best regelmatig voor dat er iets 
extra’s bij zit. Omdat een winkelketen een 
bepaalde actie heeft gehouden bijvoorbeeld. 
Dan kan het zo maar zijn dat ik 2 dozen mag 
ontvangen. U wilt niet weten hoe blij mensen 
als ik daar mee zijn. Hierin zitten namelijk 
vaak dingen als wasmiddel , die in de 
aanschaf ook heel duur zijn.  
Kortom, ik hoop dat ik over een tijdje kan 
zeggen dat alles zo goed gaat dat ik dit pakket 
niet meer nodig heb. Maar voor nu ben ik 
stichting Manna erg dankbaar dat ik deze 
pakketten steeds maar weer mag ontvangen. 
Dus, STICHTING MANNA BEDANKT! 
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Stichting Manna tijdens de Brinkdagen 
 
Het is een goede gewoonte dat het bestuur en 
de vrijwilligers van Stichting Manna elk jaar op 
een braderie staan. Afgelopen jaar waren we 
aanwezig op de Vjennedag, en dit jaar hadden 
we ons aangemeld voor de Brinkdag op 20 
juli.  We proberen  op deze manier Stichting 
Manna  bekend te maken bij de mensen in de 
omliggende dorpen, en we willen graag door 
verkoop van artikelen, spelletjes doen, en 
enveloppen trekken de kas  positief  
stimuleren.   
 ’s Morgens waren we al vroeg bezig om onze 
stand te bouwen. Omstreeks 9.00 uur stond 
alles op z’n plek. Het weer was goed en nu 
nog even wachten op het publiek.  Het was 
een goed idee om met zo’n 5 personen de 
gehele dag  aanwezig te zijn want het was 
heel druk. Veel mensen hebben we 
aangesproken om mee te doen aan onze 
activiteiten. Tegen 19.00 uur waren we bijna 
door onze spullen heen. Toen om 21.00 de 
braderie afgelopen was konden we terug 
kijken op een mooie dag. We hebben met veel 
mensen gesproken over ons vrijwilligerswerk 
en daarbij was de opbrengst behoorlijk.  
Iedereen bedankt voor deze geweldige dag !! 
Bestuur Stichting Manna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We willen deze nieuwsbrief eindigen met 
een gedicht. 
 
Een zoektocht 
 
Een zoektocht naar jezelf 
Een zoektocht door dit leven 
Ben je wel de moeite waard? 
Heb je iets weg te geven? 
Kun je iets betekenen voor je medemens? 
Of heb je daar de kracht niet voor, en lijd je 
zelf intens? 
 
Een minderwaardigheidsgevoel gekrenkt of 
lamgeslagen? 
Ziekte, pijn of ander leed, je hebt het maar te 
dragen. 
Je vindt jezelf niet goed genoeg. 
Niet waardig of niet wijs, dan wordt het tijd om 
op te staan, ga op ontdekkingsreis!! 
 
Ontdek dat jij jezelf mag zijn met fouten en 
gebreken. 
Vergelijk je niet met wie dan ook je bent uniek 
gebleken 
Want God heeft jou geschapen, geschapen 
naar Zijn beeld. 
 
Je kreeg van Hem talenten en gaven 
toebedeeld. 
Heb moed om er iets mee te doen, deel uit en 
je zult merken hoe waardevol een mens kan 
zijn, een ander kan versterken!  
 
Een luisterend oor een schouderklop. 
’t Zijn kleine zonnestralen waaruit Gods grote 
liefde blijkt op mensen neer te dalen! 
Hij geeft je kracht om door te gaan, te werken 
op deez’ aard. 
Voor Hem ben je bijzonder! 
Voor Hem ben je goud waard! 


