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De eerste nieuwsbrief van 2015 en we hebben 10.000 redenen tot 
dankbaarheid! 

Een paar maanden geleden luidde de Manna de noodklok: de bodem van de kas was  in zicht, het 
leek er zelfs op dat er geen voedselpakketten konden worden uitgegeven. De jaarlijkse kerstactie 
(voor gezinnen die net  buiten de criteria vallen) kon hierdoor dit jaar geen doorgang vinden.  
Manna Fashion was dakloos, het werk lag stil, het zag er allemaal niet rooskleurig uit. Dat we nu 
veel positiefs te melden hebben stemt dankbaar, we hebben 10.000 redenen tot dankbaarheid! 
Dankzij vele giften konden er toch weer voedselpakketten worden uitgegeven en was er met de 
feestdagen iets extra’s voor de Manna gezinnen en het jaar werd afgesloten met een positief 
saldo. 

 2014: een bewogen jaar 

In januari  2014 hebben we de nieuwe locatie voor Manna Care in een gedeelte van het pand van 
aannemer Dubbink in gebruik genomen. Tevens werd de logistiek gewijzigd van voedselpakketten 
brengen naar voedselpakketten ophalen. Dat is dit jaar uitgegroeid tot een goed lopende 
organisatie met veel vrijwilligers  die goed op elkaar zijn ingespeeld. 

Manna Fashion moest in juli de deuren sluiten en hiermee begon de zoektocht naar een ander 
onderkomen, waarbij een van de criteria was dat dit een plek zou worden voor langere termijn. Dit 
is in maart 2015 bewaarheid geworden! 

In november meldde de penningmeester dat de bodem van de kas in zicht was en leek het erop 
dat er geen uitgifte plaats kon vinden van de voedselpakketten. Dankzij allerlei acties, enkele grote 
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én kleine giften konden we het nieuwe jaar goed beginnen. 

Een uitgebreid verslag over 2014 is te lezen op de site, hier kunt u het jaarverslag 2014 
downloaden. Kijk onder het item downloads op de site of gebruik deze 
link:http://www.manna.nu/downloads.html 

Een pand voor Manna Fashion! 

We hebben van Vroomshoop Meubelen B.V. een gedeelte van een bedrijfsruimte in gebruik 
gekregen tegen een geringe huurprijs. Er is een werkplan gemaakt en we gaan met dit werkplan 
en de exploitatierekening de boer op om fondsen te werven. Dankzij enkele grote particuliere 
giften kunnen we de huur het komende jaar in ieder geval betalen. Om dit te kunnen blijven doen 
zijn we op zoek naar bedrijven en particulieren die ons financieel willen steunen, het liefst 
structureel, maar eenmalige giften zijn natuurlijk ook altijd welkom..  Hieronder ziet u de nu nog 
lege ruimte van de nieuwe Fashion locatie.Vrijwilligers zijn hard aan het werk om het pand klaar te 
maken voor gebruik, de komende weken worden gebruikt om het pand in te richten. 

 

De opening zal plaatsvinden op zaterdag 16 mei, belangstellenden zijn welkom van 14.00 tot 
16.00 uur aan de Havenstraat 5 in Vroomshoop. 

http://www.manna.nu/downloads.html


Met het nieuwe pand zijn er ook wat dingen aangepast: 

Er zal voortaan alleen kinderkleding worden ingezameld. Kleding voor volwassenen kan wel 
worden ingenomen, maar gaat dan naar het Leger des Heils. Verder zal er geen speelgoed meer 
worden ingezameld, de focus komt dus echt te liggen op kinderkleding.  Kinderkleding kan worden 
ingebracht op dinsdag- en woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur, dat zijn ook de 
openingstijden van de winkel straks. Tijdens schoolvakanties is de winkel gesloten. 

Manna Happy Kids 

De verjaarsdozen voor Manna Happy Kids worden samengesteld door de Koningshoeve en ook 
na de opening van Manna Fashion zal dit onderdeel bij de Koningshoeve blijven. De 
samenwerking tussen Manna en de Koningshoeve verloopt erg goed, op een liefdevolle en 
creatieve manier worden hier dozen samengesteld, zodat jarige kinderen uit ‘Manna gezinnen’ 
kunnen trakteren op hun verjaardag. 

Manna Care 

Dankzij vele acties in het laatste kwartaal van 2014 kon toch weer uitgifte plaatsvinden en was er 
zelfs iets extra’s met de feestdagen. Zo waren er enkele grote giften, we noemen er een paar: 
Rabobank projectenfonds, Stichting Mensen voor Mensen en Haringgilde De Zandstuve schonk 
155 kerstpakketten. Het CMK Vroomshoop en Bebo Parket zorgden voor een rollade met de kerst. 
Ook scholen zamelden geld en voedsel in: o.a. CBS Shalom schonk het zendingsgeld aan Manna 
en leerlingen van Het Noordik brachten goed gevulde kratten met boodschappen. 

 

In november was de RTV Oost actie ‘Samen voor de voedselbank’ en ook Manna deelde mee in 
de opbrengst. Twee scholen, te weten CBS Rehoboth en  CBS Nieuwoord, zamelden voedsel in 
en mochten dit zelf met bussen naar de studio van RTV Oost brengen, mede mogelijk gemaakt 
door Sickman en Matt Events,  TRTC Telecom en Schipper Tweewielers. In januari kon het deel 
voor Manna van de opbrengst van deze actie opgehaald worden uit de opslag in Deventer, dit 
werd gratis verzorgd door Wessels & zn en Wichers Trucking stelde ruimte beschikbaar voor extra 
opslag. 



 

We hebben hierboven enkele donateurs er uitgelicht als voorbeeld, maar het zijn ze niet allemaal, 
maar we zijn natuurlijk alle gevers en geefsters, grote en kleine, dankbaar voor hun bijdrage! 

De gemeente Twenterand gaat in 2015 haar steentje bijdragen in de vorm van een subsidie voor 
de voedselbank. Verder hebben veel kerken in Twenterand het plan opgevat structureel, meest 
maandelijks, voedsel in te zamelen voor Manna Care en ook hier zijn we heel erg blij mee! In 2014 
is er bijna 50.000 euro uitgegeven aan boodschappen, en alles wat hierop  bespaard kan worden 
door het doneren van boodschappen is zeer welkom! Kent u b.v. nog boeren die een gedeelte van 
hun oogst willen afstaan, of bent u zelf boer en wilt u wel een gedeelte van b.v. uw aardappeloogst 
of eieren doneren aan Stichting Manna?  Laat het ons weten, het is zeer welkom. 

U hebt het kunnen lezen, veel om dankbaar voor te zijn, dat geeft hoop voor de toekomst, waarbij 
uw steun en het werk van de vrijwilligers hard nodig blijft om dit werk te kunnen blijven doen, zodat 
de allerarmsten in uw omgeving worden geholpen.  We wensen iedereen gezegende paasdagen! 
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Voorkom verkeerde aflevering van deze nieuwsbrief. Voeg ons e-mail adres 
info@manna.nu toe aan uw adresboek of lijst met veilige adressen.  

 

http://www.manna.nu/
mailto:info@manna.nu


Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.  
Stuur aub geen reactie naar dit e-mailadres. 
 
Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. 
 
Copyright © 2012 Manna.nu 
 
Deze mailing is verzonden via Bandwerkplus.nl, het meest 
eenvoudige website-beheersysteem van Nederland.   
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