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Van de voorzitter 
 
Dit is het derde kalenderjaar dat we een 
nieuwsbrief uitgeven. De eerste nieuwsbrief is 
dit jaar wat later. Niet dat we niets hebben te 
vertellen. Nog steeds wordt het aantal 
gezinnen dat zich aanmeldt voor een 
boodschappenmand groter. We dachten altijd 
dat het fysieke aantal pakketten dat we 
logistiek en financieel konden verwerken rond 
de negentig lag. Inmiddels hebben we een 
piek gehad van honderdvijfentwintig 
pakketten! En kunnen we alleen maar 
dankbaar en stil zijn voor de financiële steun 
die we mogen ontvangen en het aantal 
vrijwilligers dat elke keer weer klaar staat om 
hun bijdrage leveren. Ook voor het verwerken 
van deze aantallen pakketten kwam een 
oplossing.  
We maken al weer 9 maanden gebruik van de 
BOVO locatie aan de Sluiskolk. Het voelt of we 
er al jaren zitten, zoveel activiteiten hebben 
daar ondertussen al plaatsgevonden. 
Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer 
over. Er zijn heel veel kinderen die kleding 
hebben uitgezocht, zowel voor de winter als 
nu voor de zomer. De verjaardag dozen (de 
Happy KiDoos) voor de kinderen is ook een 
heel groot succes. In samenwerking met 
zorgboerderij de Koningshoeve uit 
Vriezenveen geven wij dit project extra vorm. 
Hebt u onze nieuwe website al bekeken? Deze 
ziet er prachtig uit. 
Als u dit leest ben ik waarschijnlijk de 
vierdaagse van Nijmegen aan het lopen. Er 
zijn al heel veel bedrijven en personen die 
hebben gesponsord! De volgende nieuwsbrief 
hoop ik u te kunnen zeggen dat ik hem 
uitgelopen heb en wat het uiteindelijke 
sponsorbedrag is geworden. Alle sponsoren 
en vrijwilligers een fijne vakantie toegewenst! 
 
 

 
Zorgboerderij helpt Manna Kids 
 
Voor veel kinderen is het de normaalste zaak 
van de wereld om een cadeautje te krijgen 
met de verjaardag, maar wat als je opgroeit in 
een gezin waar absoluut geen geld is. 
Aan de rand van Vriezenveen staat de 
zorgboerderij De Koningshoeve. Deze 
zorgboerderij wil ons helpen met het project 
Manna Kids. Het project is bedoeld voor 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Voor 
deze groep is het trakteren op school erg 
belangrijk. 
Medewerkers van de zorgboerderij versieren 
de verjaardagsdozen voor Manna Kids. De 
dozen worden door hen gevouwen en 
geschilderd en verder aangekleed. Op een 
planbord staan de verjaardagen van de 
kinderen en zo kunnen ze precies zien 
wanneer ze de verjaardagsdozen klaar 
moeten hebben. Tevens worden er traktaties 
gemaakt zoals cupcakes. Voor verjaardagen 
van jongere kinderen bestaat de mogelijkheid 
om een cadeautje in onze winkel uit te 
zoeken. De inhoud van de Happy kids Doos 
bestaat uit: een cadeau uit onze winkel, iets 
lekkers voor thuis zoals drinken, snoepjes, 
bekertjes, bordjes, en rietjes. Traktaties voor 
op school voor klasgenootjes, meester of juf. 
Slingers, ballonnen, cake, materiaal om de 
cake mee te versieren zoals vlaaivulling, 
slagroom en kaarsjes. Zo gaan wij het samen 
mogelijk maken dat de verjaardag voor veel 
kinderen weer echt een feest wordt!! 
 
Klapkratten i.p.v. dozen 
 
Al een geruime tijd zijn wij aan het nadenken 
over de manier waarop wij op dit moment 
onze boodschappenpakketten inpakken. 
En dan met name waarin wij de 
boodschappen inpakken. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=zorgboerderij+de+koningshoeve&source=images&cd=&cad=rja&docid=x79vZqOZ5BjuWM&tbnid=VNcBjJ1cPsL3xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zorgboerderijdekoningshoeve.nl/&ei=KLhRUaLLMOnD0QWa3IFo&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNHN��,


Nieuwsbrief Stichting Manna          
              

 

 
STICHTING MANNA  

WEBSITE WWW.MANNA.NU ● EMAIL INFO@MANNA.NU 
TELEFOON  06 12468888 ● RABOBANK REKENING 1487.68.679 

POSTADRES BOSLANDWEG 4 7671 RL VRIEZENVEEN. 

 

Het is elke 14 dagen een hele organisatie om 
aan voldoende bananendozen te komen om 
de meer dan 110 pakketten klaar te kunnen 
maken. Wij zijn inmiddels overgaan op het 
gebruik van (industriële) klapkratten! 

 
Dit brengt natuurlijk wel kosten met zich mee 
en daarom zijn wij op zoek naar sponsoren. 
Tevens zijn wij op zoek naar sponsoren voor 
ons promotie / foldermateriaal. 
Zou u één of meerdere kratten of ons 
promotie / foldermateriaal voor uw rekening 
willen nemen? Uw bijdrage mag u overmaken 
op rekeningnummer 1487 68 679 t.n.v 
Stichting Manna Twenterand onder 
vermelding van “kratten” of “foldermateriaal”. 
 
Eerste vrouwenverwendag Stichting 
Manna groot succes! (persbericht) 

 
Vrijwilligers van Stichting Manna Twenterand 
kijken met veel voldoening terug op de eerste 
vrouwenverwenochtend, die op maandag 3 
juni werd georganiseerd. Zo’n 30 vrouwen die 
door omstandigheden moeten rondkomen van 
een minimum inkomen (bijstandsniveau of 
lager) zijn deze ochtend heerlijk in de watten 
gelegd.  Een ieder kon kiezen uit een 
behandeling van een kapster, 
schoonheidsspecialiste of pedicure.  
Daarnaast kon er kleding worden uitgezocht in 
combinatie met sieraden, riemen, tassen, 
schoenen e.d. Daarbij was er een 
professionele kleurenadviseuse die de 
vrouwen hielp. Natuurlijk ontbraken ook de 
lekkere hapjes niet!  
Het doel van Manna is om deze vrouwen eens 
extra in het zonnetje te zetten en te laten zien 
dat ze wel degelijk meetellen in de 
maatschappij.  

 
Zoals Marjan Stoopendaal, mede oprichtster 
en coördinator van Manna het verwoordde: 
“Ieder mens is uniek en ieder mens mag er 
zijn, ondanks de situatie waarin je je bevindt. 
Voor God is ieder mens gelijk en even 
belangrijk, een kostbare parel!” . 
Het ontmoeten van mensen in dezelfde 
situatie, was een belangrijk onderdeel van de 
morgen. Een opmerking van één van de 
genodigden: “Ik zie mijn buurvrouw hier. Ik 
wist nooit dat zij ook in een moeilijke 
financiële situatie zit.” Met de medemens 
praten over de situatie geeft al veel 
voldoening en doorzettingsvermogen. 
De ochtend werd desgewenst afgesloten met 
een portretfoto. Voor enkelen het eerste 
bewijs van de positieve metamorfose die er 
die ochtend had plaatsgevonden. “Voor ons 
was het een hele waardevolle ervaring om de 
vrouwen in zo’n korte tijd te zien opbloeien”, 
aldus Marjan Stoopendaal. “Wat ons betreft 
gaat dit zeker een vervolg krijgen.” 
Naast de vele vrijwilligers van Manna had de 
dag niet kunnen worden georganiseerd 
zonder de belangeloze medewerking van 
medewerksters van Marjo Hairdesign, Roelien 
Hair en Beauty, de Kapperij, 
schoonheidsspecialiste Liza Staarman, 
Podozorg Twenterand, Sonja Tielenburg van 
ADAT-Consultancy, Boederij de Brummel, 
Zorgboerderij de Koningshoeve, Attent 
Peddemors, Bruna Vroomshoop, Beeld&zo, 
EETidee Sanderman en fotograaf Jan 
Koelewijn.  
 
Zomerstop:  De weken 29, 30, 31 en 32  
heeft Manna een zomerstop. In week 33 
hervatten we onze werkzaamheden  weer. 
Allemaal een goede vakantie toegewenst! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=klapkratten&source=images&cd=&cad=rja&docid=j3lLlE8pTkrEjM&tbnid=Yeo5xrd5gQtvXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogger.xs4all.nl/chow/archive/2009/05/01/468350.aspx&ei=vMBRUYoqhvnSBY7FgJgE&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNHm��,

