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Stichting Manna groeit…. 

Alweer de zesde jaargang van de nieuwsbrief. Stichting Manna groeit, en dat niet alleen 

in jaren.  In december stond de teller op 165 gezinnen die een beroep konden doen op 

onze voedselpakketten.  Steeds was er weer voedsel om uit te kunnen delen, genoeg voor 

iedereen, wat fijn dat de donaties van geld en voedsel hier in mee gaan en ook groeien. 

Groeiende dankbaarheid, voor zoveel zegen.  Stichting Manna groeit ook in kennis en 

ervaring en is uitgegroeid tot een volwassen organisatie.  We kunnen u het jaarverslag 

over 2015 presenteren,  waarin u kunt lezen over deze groei, het is te vinden onder de 

downloads op onze site 

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

 

Feestelijke decembermaand 

December is altijd een feestelijke maand met cadeautjes.  Stichting Manna ontving ook 

een mooi cadeau: een grote gift van Mensen voor Mensen. Hierdoor konden de Manna 

gezinnen december feestelijk vieren. De maand begon met een geslaagde 

Sinterklaasactie: met de gift konden cadeaubonnen gekocht worden van Intertoys voor de 

basisschoolkinderen en voor jongeren tot 16 was er een bon van de Kruidvat. CBS Eltheto 

en de Blokstoeke zamelden snoepgoed in voor Sinterklaas. Leden van de jongerenraad 

gingen dit snoepgoed in stijl ophalen, met zwarte piet en sinterklaas! Zo’n 11 kratten met 

snoepgoed konden er worden ingezameld. De jongeren assisteerden met het samenstellen 

van de cadeautasjes, waarbij ze ook zelf nog een cadeautje toevoegden. De blije gezichten 

van de kinderen waren onbetaalbaar: toch nog Sinterklaas vieren! 
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December: een hectische maand voor de vrijwilligers 

December is voor de vrijwilligers bij Manna altijd een hectische maand, iedereen hartelijk 

dank voor de geweldige inzet, Manna kan niet zonder jullie! Er zijn in deze maand veel 

extra pakketten gemaakt, ook gezinnen die net buiten de criteria vielen kregen dit jaar 

een pakket voor de kerstdagen. Dankzij vele sponsoren waren deze rijk 

gevuld!  Kerststollen, vleesbonnen (aan kunnen schaffen met grote gift), chocola, 

kerstkaarten, DVD’s, rollades, veel kratten met boodschappen (bijna 50 kratten van CBS 

Shalom en  25 van actie Geef bij Stjäävelin), bakleverworst en rookworst, gerookte vis, 

kerstdozen om alles in te verpakken en ga zo maar door. Onvoorstelbaar mooi dat zoveel 

mensen het werk van Stichting Manna ondersteunen. De Manna gezinnen waren erg blij 

met dit extra pakket en enkelen lieten dat ook weten door middel van lieve kaartjes of 

brieven. 

 

Samen voor de voedselbank 

In december vond ook de RTV Oost actie Samen voor de voedselbank plaats. Deze keer 

werd er ingezameld bij de scholen. In Twenterand waren De Schakel in Vroomshoop en 

de Antoniusschool in Vriezenveen inzamelpunt. Deze opbrengst werd centraal verzameld 

in het depot van de Voedselbanken in Deventer. In januari werd de opbrengst van heel 

Overijssel verdeeld over de verschillende voedselbanken, een hele organisatie waar nog 

wel wat verbeterpunten in aan te brengen zijn. Dankzij Wessels transport kwam het deel 

voor Manna in het depot terecht. 

 

Landelijke actie Lions Club 

De Lions Club organiseerde landelijk een actie waarbij mensen hun gespaarde DE-

koffiepunten konden inleveren bij de plaatselijke supermarkten. Een zeer geslaagde actie, 

het leverde maar liefst 545.932 punten op en Douwe Egberts verhoogde dit met 15%. 

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk dank! Het leverde 1065 pakken 

koffie op!  

Keuken voor Fashion 

Van PHB Bouw uit Deventer ontvingen we een prachtig keukenblok voor Manna Fashion 

en inmiddels is dit vakkundig in het pand geplaatst, dankzij familie de Wilde (de Wilde 

Keukenmontage uit Vriezenveen). 

 

Van de voorzitter 

Hierboven heeft u kunnen lezen over alle acties aan het eind van vorig jaar. Veel 

vrijwilligers en sponsoren hebben weer hun beste beentje voorgezet. Waarvoor hartelijk 

dank.In de bijna acht jaar dat ik nu voorzitter mag zijn van onze prachtige stichting, die 

er eigenlijk niet behoort te zijn overigens, doet het nog elke keer pijn als weer naar voren 

komt dat de kinderen van de voedselbank echt de dupe zijn van de situatie waarin ze 

ongewild terecht zijn gekomen. Kinderen bepalen niet waar hun wieg staat, of ze nu  



prinses zijn of vluchteling….. Er zijn meer “Manna - kinderen“ dan we ons eigenlijk zelf 

voor kunnen stellen.In een persbericht december 2015 meldt het CBS: 

Van alle huishoudens is de groep huishoudens met een inkomen onder de lage-

inkomensgrens in 2014 vrijwel gelijk gebleven aan 2013. Wel is het aandeel huishoudens 

dat al ten minste vier jaar van een laag inkomen moest rondkomen naar verhouding sterk 

opgelopen. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in een huishouden met een langdurig 

laag inkomen nam toe. Dit meldt CBS vandaag in het rapport Armoede en sociale 

uitsluiting 2015. 

Ook hier dus de informatie dat kinderen de dupe worden. Het hoeft geen betoog dat onze 

afdeling Manna Fashion en Manna Happy Kids, juist omdat we weten dat kinderen de 

dupe worden van armoede, in een grote behoefte voorzien. Niet dat onze afdeling Manna 

Care ook voor kinderen heel erg belangrijk is, want je zult maar vaak zonder eten naar 

school moeten en zeker niet elke dag een warme maaltijd krijgen. 

In het rapport “Kinderen in armoede in Nederland” dat de Kinder-ombudsman in 2013 

heeft gemaakt staat o.a. opgetekend uit interviews met kinderen die in armoede leven: 

“Uit de reacties van de kinderen blijkt dat het merendeel van de kinderen het leven in 

armoede als buitengewoon vervelend ervaart: zij worden dagelijks met het geldgebrek 

geconfronteerd. Zij krijgen bijvoorbeeld niet dagelijks een warme maaltijd of geen 

nieuwe kleren of schoenen als dat nodig is. Meer dan de helft van de kinderen die hebben 

gereageerd, gaat naar de voedsel- en/of kledingbank of heeft te maken gehad met het 

afsluiten van elektriciteit en/of water. Ook vakanties, een lidmaatschap van een 

sportclub, het vieren van een verjaardag of het meedoen aan schoolexcursies, is niet 

vanzelfsprekend. Kinderen verwachten dat deze situatie niet snel zal veranderen.” 

Zoals ik ben begonnen: “Alle vrijwilligers en sponsoren dus vooral namens hen heel 

hartelijk dank!” Ook in 2016 hebben we jullie/uw steun heel hard nodig. 2016 zal een 

jaar zijn waar wel de economie aan al trekken, maar niet de werkloosheid spectaculair zal 

dalen onder de mensen die gebruik maken van de voedselbank. 

Geslaagde autowasdag in maart 2016 door JV 

Psalm 119:9 uit Vriezenveen. Iedereen 

bedankt! 

  

  

Van de penningmeester 

De financiële rapportage van vorig jaar is inmiddels afgerond, en we hebben het jaar 

2015 gelukkig positief kunnen afsluiten. Ondanks het herstel van de economie de laatste 

jaren is er geen sprake van teruggang in de hulpvragen, en dus ook helaas geen 

teruggang in onze uitgaven. Positief is dat de inkomstenstroom ook blijft groeien om 

deze hogere uitgaven te kunnen bekostigen.Mede door de ondersteuning vanuit de 

gemeente, enkele grotere particuliere en bedrijfsmatige giften, en een mooie bijdrage 

voor de huurlasten voor de komende paar jaar, blijft onze stichting mogelijkheden 

houden om zoveel hulp te kunnen bieden.Hiernaast ziet u een overzicht wie ons op 

welke manier ondersteunt in financiële zin. 

Naast de totale inkomsten van ruim € 66.000,-- hebben we nog voor een waarde van 

naar schatting ruim € 35.000,-- levensmiddelen in natura ontvangen via diverse 

kanalen.Naast brood, vleeswaren, aardappelen en eieren worden ook regelmatig door 

inzamelingsacties  bij kerken en supermarkten goederen ingebracht. Daarnaast hebben 

we vele actiedozen van enkele supermarkten gekregen, waarmee eveneens goed 

gevulde pakketten kunnen worden samengesteld. 

Daarmee is ondertussen de jaarlijkse bijdrage vanuit Manna voor de minimagezinnen de 

honderdduizend euro ruim gepasseerd. Dank daarom aan allen die hiervoor een bijdrage 

op welke manier dan ook hebben geleverd! 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/l/lage-inkomensgrens2.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/l/lage-inkomensgrens2.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/publicaties/archief/2015/armoede-en-sociale-uitsluiting-2015.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/publicaties/archief/2015/armoede-en-sociale-uitsluiting-2015.htm
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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.  

 

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. 
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Deze mailing is verzonden via Bandwerkplus.nl, het meest 
eenvoudige website-beheersysteem van Nederland.   
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