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Geven 

“Aan anderen geven is uiteindelijk het beste wat je aan jezelf kunt geven!”  vermeld onze site. 

De afgelopen tijd hebben we mogen ervaren dat heel wat Twenteranders dit weer in de praktijk 

brachten, om trots op te zijn!  Zij gaven hun tijd als vaste vrijwilliger, zetten zich in bij 

boodschappenacties, doneerden boodschappen, brachten kleding of sponsorden op andere 

manieren. We zijn als stichting helemaal afhankelijk van giften en dan is het toch bijzonder dat 

het iedere keer weer lukt om b.v. iedere veertien dagen een boodschappenpakket te geven aan 

mensen die moeilijk rond kunnen komen. We zien dat niet als een vanzelfsprekendheid, iedere 

gift klein of groot, we zijn er erg blij mee. 

Acties 

In de afgelopen maanden vonden er verschillende acties plaats waar Manna ook in deelde. In het 

voorjaar konden klanten van de Jumbo in Den Ham sparen voor een gratis abonnement of 10-

badenkaarten van zwembad de Groene Jager in Den Ham. Rudy Veldkamp  doneerde 

volgeplakte zegelkaarten, goed voor een zwemabonnement voor jonge gezinnen die onder het 

sociaal minimum leven, reden voor veel zwemplezier. Jaarlijks keert het bestuur van Christelijk 

Boekenhuis De Akker en Stichting de Zaaier  (Het Akkerfonds) een deel van de winst uit aan 

goede doelen van diverse instellingen uit Twenterand. In juni kreeg Happy Kids van het 

Akkerfonds een cheque uitgereikt van 300 euro, hiermee konden weer heel wat verjaardagdozen 
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worden samengesteld! Dit jaar was het feest voor Supercoop Vroomshoop, de winkel werd 

uitgeroepen tot allerbeste Coop van Nederland,  hiermee wonnen ze een bedrag van 2500 euro 

voor een lokaal goed doel. Men besloot echter om niet 1, maar 4 goede doelen blij te maken en 

klanten konden stemmen op hun favoriete goede doel: Stichting Manna mocht dankzij deze actie 

een cheque van 750 euro in ontvangst nemen! 

  

  

 

Veel kerken in Twenterand steunen ons  structureel door middel van boodschappen of giften, zo 

worden in Vriezenveen bezoekers van de vier kerken in de Hervormde Gemeente maandelijks in 

de gelegenheid gesteld boodschappen mee te nemen voor stichting Manna. Verschillende kerken 

organiseerden de actie Geef, bijvoorbeeld de Hervormde kerk in Den Ham en de PKN in wording 

Vroomshoop, met een prachtige opbrengst in boodschappen en contanten. We zijn blij met elke 

gift, hoe groot of klein dan ook. We zijn dankbaar dat we op deze manier gezegend worden! De 

laatste actie Geef van de afgelopen maanden vond plaats in Den Ham bij de Jumbo Supermarkt: 

begin september werden door een aantal vrijwilligers uit Den Ham maar liefst 43 kratten met 

boodschappen ingezameld, dank aan alle gevers en vrijwilligers voor deze steun! 

Naast al deze acties heeft ook de gemeente Twenterand bijgedragen door het verlenen van 

subsidie voor Manna Care, een zeer welkome aanvulling op het budget voor de boodschappen. 

 

 

Vrijwilligersavond 

Stichting Manna kan niet functioneren zonder vrijwilligers, 

reden om hen nog maar eens te bedanken dat ze hun vele 

vrije uurtjes inzetten. In april werd een avond georganiseerd 

om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Het werd een 

gezellig samenzijn en de geheel verzorgde avond vond plaats 

bij en werd gesponsord door KosKamp Automaterialen BV, 

geweldig om op deze manier ook gesteund te worden! 

 



Fashion 

Op donderdag 9 juni bezocht een groep leerlingen van OBS De Blokstoeke uit Westerhaar de 

Manna Fashion-winkel in Vroomshoop. Als invulling van het project "Actief Burgerschap" 

hielpen ze mee om kleding te sorteren, op te hangen, te strijken en een mooi plekje in de winkel 

te geven. Door het project worden de kinderen aangemoedigd om om te zien naar de naaste. 

Zowel de juf, de leerlingen, als de medewerkers van Manna Fashion waren zeer enthousiast over 

deze samenwerking. Wellicht dat dit navolging kan krijgen bij andere scholen in 

Twenterand.  Ook dit jaar kwam er een groep kinderen uit Tsjernobyl in Twenterand op 

bezoek.   De Stichting Tsjernobyl heeft hierbij dit jaar de samenwerking gezocht met Manna 

Fashion. Ingezamelde kleding voor dit doel werd gesorteerd in het pand van Fashion en de 

kinderen konden hier bij hun komst naar Nederland kleding komen uitzoeken, waarbij de 

overgebleven kleding werd gedoneerd aan Fashion, een win-win situatie dus. Inmiddels wordt 

door de vrijwilligers van Fashion hard gewerkt om de winterkleding klaar te hangen in het 

Fashion pand.  We kunnen nog tweedehands (of nieuwe) winterkleding voor kinderen gebruiken 

t/m maat 176. De dinsdag- en woensdagochtend zijn onze vaste inbrengochtenden. Wij nemen 

alleen kleding aan die héél, schoon en modieus is. U kunt niet uw kleding afgeven bij één van de 

medewerkers thuis of buiten bij de winkel plaatsen. Mocht de dinsdag- of woensdagochtend niet 

gelegen komen, neem dan even contact met ons op om een afspraak te maken. 

Adres Manna-fashion: Havenstraat 5 Vroomshoop. E-mail: fashion@manna.nu 

 

 

Van de voorzitter 

Alle operationele werkzaamheden zoals boodschappen halen bij de supermarkt, aardappels halen 

bij de aardappelboer, broden halen bij de bakker, het uitsorteren van boodschappen die we 

krijgen van de verschillend acties, inpakken van de boodschappen in de diverse kratten voor de 

uitgifte elke twee weken, de uitgifte zelf en nog allerlei andere werkzaamheden worden gedaan 

door heel veel vrijwilligers. Achter de schermen werken we als bestuur aan zaken die het voor 

de anderen mogelijk maken om deze werkzaamheden uit te voeren. Een van deze 

werkzaamheden is het actief op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden. Dit jaar mochten we twee 

nieuwe bestuursleden verwelkomen. Begin dit jaar begon Willem Bossenbroek als opvolger van 

Jan Kolkman en halverwege dit jaar  mochten we weer een nieuw bestuurslid verwelkomen uit 

Westerhaar, zijn naam is Rein Brandsen en hij heeft Fenny Bartels opgevolgd. Beiden hartelijk 

welkom in ons midden en we hopen dat jullie je plek zullen vinden. 
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Er is een aantal bedrijven die als sponsor al jarenlang samen met ons optrekt. Natuurlijk zijn we 

hen daarvoor zeer dankbaar, maar meer dan een schouderklop en dankjewel kunnen we eigenlijk 

niet geven of zeggen. Daarom hebben we als bestuur gemeend een oorkonde in het leven te 

roepen, waarin de verdiensten van een bedrijf of persoon staan opgetekend. Deze maand hebben 

we een oorkonde overhandigd aan twee bedrijven. Dit zijn Aardappelbedrijf Kamphuis in Daarle 

en Bakkerij Slomp in Westerhaar. Bij Kamphuis in Daarle werd deze overhandigd door een van 

de vrijwilligers, Bertus Dekker en bij Bakkerij Slomp in  Westerhaar door mijzelf. Hendrikus 

Kamphuis en Arjan Marsman waren blij verrast en zichtbaar geraakt door deze attentie. We zijn 

blij dat we op deze manier iets terug kunnen doen. De foto’s spreken verder voor zich. Er is ook 

een persbericht van gemaakt en uitgegaan. 

  

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezing en de daaropvolgende “regeerperiode” van de 

gemeentelijke coalitie, staat St. Manna met name genoemd in het minima beleidsplan als een 

stichting die jaarlijks een financiële bijdrage krijgt vanwege haar grote belang voor de sociaal 

minderen in de gemeente Twenterand. Dit zou voor de komende vier jaar van kracht zijn, maar 

met ingang van 2017 wil de gemeente haar subsidiebeleid veranderen. Subsidies moeten meer 

doelgericht worden ingezet zodat deze bijdragen aan maatschappelijke effecten.  Alle 

instellingen moesten daarvoor vanaf 1 augustus jl. een nieuw verzoek om subsidie indienen. Het 

beleid is er op gericht dat wie het eerst komt het eerst maalt. Dus op 1 augustus jl. om 00:00:01 

uur hebben we de subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend. Binnen zes weken zouden we 

bericht krijgen, maar inmiddels is er twee weken uitstel gemeld. De volgende nieuwsbrief hoop 

ik meer te kunnen vertellen hierover. 

We gaan de winter weer tegemoet en hopen ook deze winter weer onze gezinnen ruimhartig van 

alles te kunnen voorzien. Manna is ontvangen en doorgeven………….. 
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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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