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Geven-ontvangen-doorgeven 
 
Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten 
heeft, zonder tegenzin of dwang, want God 
heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de 
macht u te overstelpen met al zijn gaven, 
zodat u altijd en in alle opzichten voldoende 
voor uzelf hebt en ook ruimschoots kunt 
bijdragen aan allerlei goed werk. 
2 Kor 9: 6-8.  
Geven door te ontvangen, daar staat Manna 
voor! Geven-ontvangen-doorgeven. Wat 
hebben wij sinds de start in 2004 veel mogen 
geven, ontvangen en doorgeven! 
 
Laatst las ik een artikel in het tijdschrift “EVA” 
over geven. Een stukje van dit artikel wil ik 
graag met jullie delen: 
“Goed doen is leuk. Geven geeft een kick. Dat 
is zelfs biologisch aangetoond: uit 
hersenonderzoek blijkt dat er bij geven 
oxytocine vrijkomt in de hersenen, een 
hormoon dat emotionele verbondenheid 
bevordert en aangename gevoelens 
veroorzaakt. In de psychologie wordt dat 
“helpers high” genoemd. Het lijkt op het effect 
dat fanatieke sporters voelen na een 
geslaagde work-out: een gevoel van euforie, 
gevolgd door een periode met minder stress 
en meer energie.  
Zelfs onbaatzuchtig goed doen levert iets op. 
Geven-om-niet is gezond! 
Dat heeft de Heer dan mooi gemaakt. Hij 
maakt het ons dus eigenlijk best makkelijk. 
Ook als je geeft in het verborgene, zonder 
eigenbelang, heb je er zelf toch nog wat aan. 
God ziet graag dat je belangeloos geeft. Om 
niet. Niet om bewondering of dankbaarheid te 
oogsten, niet om bevriend te raken met 
iemand, niet omdat de kerk het zegt of omdat 
anderen het ook doen. Gewoon geven. Zonder 
te ontvangen. Als je dat niet kunt, doe het 
dan maar helemaal niet. Geen offers, maar je 
hart zegt de Heer. Geen plichtplegingen, maar 
vrijwillig. Voor de lol zou je bijna zeggen”. 
 
Wij staan nu op het punt om iets nieuws te 
mogen doorgeven omdat anderen aan ons 
hebben gegeven. 

De BOVO heeft belangeloos hun oude pand 
ter beschikking gesteld zodat wij kunnen 
beginnen met onze twee nieuwe projecten 
Fashion en Happy Kids. 
 

 
Vanuit dit pand aan de Sluiskolk 2 in 
Vroomshoop gaan wij beginnen met het geven 
en doorgeven van kinderkleding en speelgoed 
aan onze doelgroep. Inmiddels zijn wij druk 
bezig met de voorbereidingen. Van de Bruna-
winkel in Vroomshoop hebben wij de 
bestaande winkelinrichting gekregen. Hiermee 
kunnen wij een start maken met het inrichten 
van het pand en willen wij in september open 
gaan.  
 
Inmiddels is ook onze nieuwe website online 
gegaan. Dankzij Internet- en reclamebureau 
Bandwerk uit Rijssen hebben wij (pro-deo) 
een hele mooie professionele website 
gekregen. Wat mogen wij ontvangen en weer 
doorgeven! 
Wees nou eerlijk: aan een ander geven is 
uiteindelijk het beste wat je aan jezelf kunt 
geven. Een goede zomer toe gebeden! 
 
Een hartelijke groet, 
Marjan Stoopendaal 
Coördinator Stichting Manna 
 
 
“De boer op” 
 
Op tweede Paasdag was er bij tuincentrum 
Groenrijk Den Ham een actie die heette “de 
boer op”  Voor iedere (betalende) klant die 
een bezoekje aan het tuincentrum kwam 
brengen stond er een tas klaar. In deze tas 
zaten houdbare biologische producten;  
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een zakje met aardappelen, zakje met 
wortelen, een witte-, en een rode kool en nog 
veel meer.  

Maar aan het einde van de dag waren er nog 
heel veel tassen over, waar moesten al die 
tassen met biologische producten toch naar 
toe? Aan de klanten meegeven, die de 
komende week nog zouden komen, was ook 
geen optie dan kreeg de één wel een tas en 
de ander niet. Toen kwam iemand op het idee 
om deze tassen te schenken aan Manna. Via 
Elise Kroeze is er contact geweest of Manna 
belangstelling had voor al deze producten.  
Hier hebben we natuurlijk direct ja op gezegd! 
 
De volgende dag heeft Groenrijk de tassen 
bezorgd met een vrachtwagen aan de 
Boslandweg 4 te Vriezenveen, het waren 138 
tassen. Het depot stond bomvol! 
Die week was er ook Manna-week en konden 
we de tassen direct weer door 
geven aan onze gezinnen. Op deze manier 
konden we weer heel wat gezinnen voorzien 
van dagelijkse producten. Echt fantastisch!! 
 
Groenrijk Den Ham bedankt!! 
 
Meesterproef voor Manna 
 
Kort geleden ontvingen wij een mail van 4 
leerlingen van Het Noordik uit Vriezenveen en  
zij schreven het volgende:  
 
Wij zijn vier leerlingen van CSG Het Noordik in 
Vriezenveen en gaan een meesterproef 
organiseren. Dit gebeurt elk jaar, misschien 
heeft u twee jaar geleden wel gehoord van 
het glazen huis. Wij gaan paalzitten voor een 
goed doel, en we wilden Stichting Manna 

vragen of u ons goede doel zou willen zijn. 
Onze meesterproef vind plaats op 2 april van 
09:00 tot 21:00 in Vriezenveen bij de HEMA in 
Vriezenveen. De opbrengst van onze 
meesterproef gaat dan naar jullie. Zo gezegd 
zo gedaan. 

 

 
 
 
Tim van Dijk, Maribelle Kleine, Robin Slaghuis 
en Anno Vos hartelijk bedankt voor deze leuke 
spontane actie voor Manna!! 
 
Kleding voor Manna Fashion 
 
De GBS De Domino uit Den Ham heeft 
onlangs tweedehands kinderkleding verkocht 
op school en de opbrengst daarvan was voor 
de inrichting van het nieuwe schoolplein. Na 
een geslaagde actie was er nog heel veel 
kinderkleding over. Wat over gebleven was 
mocht naar een goed doel. 
En dat goede doel is Stichting Manna 
geworden!! Ongeveer 15 vuilniszakken gevuld 
met kinderkleding waren voor Manna Fashion. 
Elke woensdagmorgen is er bij ons pand aan 
de Sluiskolk 2 in Vroomshoop inbreng voor de 
kinderkleding. Op onze website staat meer 
informatie hierover. http://www.manna.nu 
GBS De Domino hartelijk bedankt hiervoor!!! 

 
Zomerstop 
 
Sinds een aantal jaren hebben wij binnen de 
Stichting een zomerstop ingelast. Zo ook dit 
jaar! De zomerstop  is van week 30 t/m week 
33. In deze periode bezorgen wij geen 
pakketten en kan er geen aanvraag worden 
gedaan. Op donderdag 19 juli bezorgen wij de 
laatste pakketten en beginnen weer op 
donderdag 23 augustus.  
Nieuwe aanmeldingen worden dan zo spoedig 
mogelijk verwerkt. 


