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Van de voorzitter 
 
Onlangs hoorde ik op de radio een 
programma met Hilde Kieboom. De Vlaamse 
Hilde Kieboom wordt ook wel de “Barones van 
de Armen“ genoemd.  

  
Ze is in de Lage Landen het boegbeeld van de 
katholieke lekenbeweging Sant’Egidio, een 
gemeenschap die solidair wil zijn met de 
zwakken in de samenleving. Hilde bezocht als 
tiener Rome en raakte daar onder de indruk 
van de in 1968 opgerichte lekenbeweging 
Sant’Egidio. De spiritualiteit van deze 
gemeenschap spreekt haar enorm aan. God 
ontmoeten in de armen, daklozen, 
vreemdelingen, uitgestotenen, daar gaat het 
de Comunità di Sant’Egidio om. Ze besloot om 
in Antwerpen een Belgische afdeling op te 
richten: de Sint-Egidius gemeenschap. ‘We 
kijken naar het leven met de Bijbel in de ene 
hand en de krant in de andere’, zegt ze. 
Tijdens de uitzending van “Dit is de zondag” 
van 24 juni j.l. trof mij de volgende uitspraak 
van haar, die ik hieronder in eigen woorden 
weergeef: “ De arme mens die we 
tegenkomen wijst op iets wezenlijks van elk 
menselijk leven, namelijk de kwetsbaarheid en 
de broosheid. Maar als we jong, gezond of 
succesvol zijn, dan denken we dat dit niet 
bestaat, we lopen er langs. We leven in een 
samenleving waarvoor lijden, verzwakking, 
afhankelijkheid een taboe is. We zijn daar 
bang voor en gaan er daarom snel aan 
voorbij. Maar de armen zijn een rijkdom om te 
koesteren omdat ze onze hectische 

welvaartsmaatschappij de broosheid van elk 
leven laat zien. Een broosheid en 
afhankelijkheid waar elk mens vroeg of laat 
mee wordt geconfronteerd”. Dit wilde ik jullie 
graag meegeven, want het verwoord precies 
wat Stichting Manna uit wil dragen. Bedankt 
iedereen voor alle tijd en giften aan Manna. 
 
SMG uit Vriezenveen richt Manna 
Fashion in 
 
Dankzij SMG uit Vriezenveen hebben wij nu 
een professionele winkelinrichting. Twee 
dagen zijn en er hard en kosteloos gewerkt 
om onze winkel start klaar te maken. Wij zijn 
ontzettend blij met het resultaat. Onze  
vrijwilligers zijn op dinsdag- en 
woensdagmorgen druk bezig om alle kleding 
te wassen, strijken en te sorteren zodat het in 
de rekken kan worden gehangen. Tevens kan 
er op deze dagen door Manna- en 
bijstandsgezinnen kosteloos kleding worden 
gehaald. 
 

 
 
Opening Manna Fashion 
 
Stichting Manna heeft zaterdag 6 oktober een 
nieuw onderkomen aan de Sluiskolk in 
Vroomshoop in gebruik genomen. Na het 
doorknippen van een lint voor de met Manna 
ballonnen feestelijk versierde toegangsdeur 
konden de vele belangstellenden een kijkje 
nemen in de fraai ingerichte winkel. 
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De deur van de nieuwe locatie was 
versierd met een lint van ballonnen. In het 
gebouw aan de Sluiskolk waarin voorheen de 
BOVO (Bouw Opleidingen Vroomshoop en 
Omstreken) was gevestigd heeft Stichting 
Manna zich kunnen vestigen, nadat men al 
geruime tijd op zoek was geweest naar een 
geschikte locatie. Zolang zich geen koper 
meldt voor het gebouw mag de stichting er 
om niet gebruik van maken.  

Happy Kids 

Voor de kinderen heeft Manna nog meer. 
Daarvoor is Happy Kids opgericht. Dat is een 
afdeling die zich richt op de verjaardagen van 
kinderen die in armoede leven en de viering 
van sinterklaas. Voor kinderen die jarig zijn 
worden feestpakketten beschikbaar gesteld. 
Daarin zit onder meer een cadeau voor de 
jarige, traktaties voor in de klas en slingers en 
ballonnen. Ook voor de viering van sinterklaas 
kan een beroep op Manna worden gedaan. 
Mijande wonen heeft voor dit project al een 
bedrag van 1.000 euro beschikbaar gesteld 
alsmede een schenking van chocoladeletters 
en schoencadeautjes voor alle kinderen.  

Actie GEEF bij EMTÉ in Vriezenveen 
 
Op zaterdag 29 september was het dan zover; 
voor de eerste keer een actie GEEF bij EMTÉ 
in Vriezenveen!!  Om 8.00 uur  ’s morgens 
stonden onze enthousiaste vrijwilligers al klaar 

om de eerste flyers uit de delen aan het 
winkelend plubliek.  
 

 
 
Bij het binnen lopen van de winkel werden de 
mensen gevraagd om boodschappen te kopen 
voor Manna. Heel veel mensen gaven gehoor 
aan deze oproep. Na een zaterdag winkelen 
bij EMTÉ werden om 19.30 uur de laatste 
boodschappen in ontvangst genomen. Zo’n 53 
dozen werden over de gehele dag naar het 
depot gebracht. Iedereen hartelijk bedankt 
voor dit prachtige resultaat! 
 
Kerstgroet 2012 
 

 

Stichting Manna wil iedereen bedanken voor 
alle steun die ze afgelopen jaar mocht 
ontvangen. En wenst u fijne Kerstdagen en 
een gelukkig Nieuwjaar. 

http://www.deweekkrant.nl/media/item?mediaid=3087187
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