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Voorwoord – snoeien en groeien 
Om een boom goed te laten groeien moet je af en toe snoeien. Zorgen dat de vorm erin blijft, dat het 

bladerdak niet te zwaar wordt voor de stam, ruimte geven voor het uitlopen van nieuwe takken. Snoeien 

en groeien, zodat er een boom staat met een stevige stam. Terugkijkend op het afgelopen jaar was 

Manna in De Linde aan het snoeien en groeien. De stam is in ieder geval weer wat dikker geworden, er 

is een jaarring bij: in juni 2021 vierde  Manna haar 12,5 jarig bestaan en hier werd op verschillende 

manieren aandacht aan besteed, u leest het verderop. In de manier van organisatie werd ook gesnoeid 

om daardoor verder te groeien in een efficiëntere manier van delen: na de zomervakantie is de uitgifte-

dag gewijzigd en hierdoor vonden ook verschuivingen plaats bij  de vrijwilligers van het uitgifte-team 

en bij de inpakteams. De ‘boom’ Manna werd goed bemest: we mochten veel giften ontvangen en dat 

houdt de stroom op gang! We konden de vruchten plukken en doorgeven aan mensen die dat goed 

kunnen gebruiken. 

Soms zie je door de bomen het bos niet meer en heb je financieel moeite het hoofd boven water houden. 

Dat kan komen door allerlei omstandigheden, die je zelf niet altijd had voorzien. Je hebt tijd en rust 

nodig om alles op een rijtje te zetten. Dan is het fijn dat je zorgen even worden weggenomen doordat 

in je basisbehoeften wordt voorzien, dat geeft rust en ruimte om de boel op orde te krijgen, wat ‘dode 

takken’ weg te snoeien zodat er ruimte komt voor nieuwe dingen. Manna kon ook in 2021 weer veel 

mensen helpen die onder het sociaal minimum moeten leven, met een voedselpakket, kinderkleding, 

een verjaardag-doos of partybox. We zijn dankbaar dat het ook dit jaar is gelukt om in deze 

basisbehoeften te voorzien, dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 

 

Namens het bestuur 

Lida Kreiter, secretaris 
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Doelstelling Stichting Manna 
Stichting Manna heeft ten doel alle inwoners van de gemeente Twenterand, ongeacht hun afkomst, ras, 

geboorteland, geloof, politiek, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap en leeftijd, 

die door omstandigheden onder het sociaal minimum terecht zijn gekomen, tijdelijk te ondersteunen in 

de basisbehoeften. Daarnaast biedt St. Manna de mogelijkheid aan diezelfde doelgroep, via 

doorverwijzing naar hulpverlenende instanties, de bestaande situatie te boven te komen. Stichting 

Manna doet dit vanuit christelijke motivatie: de naam Manna verwijst ook naar het manna uit de bijbel: 

er was genoeg te eten voor iedereen. 

 

Armoede in Nederland wordt vaak ontkend, want niemand hoeft in dit land arm te zijn. Er is een sociaal 

minimum, er zijn voorzieningen waar men gebruik van kan maken om rond te kunnen komen, toch? 

Wat is nou eigenlijk armoede? Mensen zijn arm wanneer de materiële, culturele en sociale middelen 

onvoldoende zijn om op een manier te leven die als minimaal aanvaardbaar wordt gezien in de 

samenleving waarin men leeft. Veel mensen leven in financiële onzekerheid. Dit kan bijvoorbeeld het 

gevolg zijn van echtscheiding, verlies van baan door faillissement of ontslag, ziekte, verslavingen of 

gewoon domme pech! Door de coronapandemie zijn ook veel ondernemers in zwaar weer terecht 

gekomen en Manna wil er ook voor hen zijn. Stichting Manna is een steuntje in de rug bij het oplossen 

van financiële problemen.  

We bieden hulp vanuit drie afdelingen:  

 

Manna Family Care 

Tijdelijke ondersteuning in basisbehoeften door het schenken van een tweewekelijks 

boodschappenpakket. 

 

Manna Fashion 

Hulp aan gezinnen met kinderen door het verstrekken van kinderkleding en de daarbij behorende 

accessoires. Elk kind heeft toch recht op fatsoenlijke kleding! 

 

Manna Happy Kids 

Voor veel kinderen de normaalste zaak van de wereld: een cadeautje krijgen met je verjaardag en 

Sinterklaas, maar wat als je in een gezin opgroeit waar hier geen geld voor is. Met het project Happy 

Kids worden deze dagen weer een feest. 

 

12,5 Jaar Manna 

In juni bestond Stichting Manna alweer 12,5 jaar. Geen grote feesten in de coronapandemie, maar er 

is op passende wijze aandacht aan besteed. Ter gelegenheid van dit jubileum was er de doneeractie 

‘De komma maakt het verschil’, waarbij 2,50 – 25 – 250 etc gedoneerd kon worden en dit leverde een 

mooi bedrag op.  

Voor de cliënten was er ook een extraatje: enkele vrijwilligers van Manna stuurden hun favoriete 

budgetrecept in en hiermee werd een klein kookboekje samengesteld voor iedere portemonnee. Dit 

ontvingen de cliënten in het voedselpakket samen met de ingrediënten van een van de recepten. 

De vrijwilligers ontvingen een verrassingspakketje inclusief het receptenboekje en een ‘warme deken’ 

die werd gesponsord door Erik Kuiper relatiegeschenken. 
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Manna Family Care 
Manna Family Care wordt ook wel de voedselbank van Twenterand genoemd en verzorgt de 

ondersteuning van cliënten in de vorm van een tweewekelijks boodschappenpakket. De gemiddelde 

waarde van een basisvoedselpakket bedraagt ca. 26 euro voor een- of tweepersoons huishouden en 37 

euro voor de grotere gezinnen, dit wordt telkens aangevuld met extra ontvangen artikelen. 

Een deel van de boodschappen wordt gekocht. De benodigde financiële middelen en de giften in natura 

worden door fondswerving, door particulieren, scholen, bedrijven en kerken bijeengebracht en de 

gemeente Twenterand draagt bij met een subsidie. Aan het einde van het jaar was het mede dankzij 

donaties in geld en natura weer mogelijk om een extra feestelijke uitgifte voor de cliënten te verzorgen 

en ook mensen die net buiten de criteria vallen een voedselpakket te verstrekken; de laatste groep 

bestond uit 200 adressen, een teken dat Stichting Manna nog steeds niet overbodig is in Twenterand! 

Dankzij de samenwerking met voedselbanken in de omgeving kunnen op vrijdagmiddag o.a. 

versproducten worden opgehaald bij het depot van de Jumbo in Raalte. Om deze zo snel mogelijk bij 

de cliënten te krijgen, is de dag van uitgifte na de zomervakantie verplaatst van de donderdag naar de 

vrijdag. Er is nu iedere week uitgifte, waarbij de ene week uitgifte is voor cliënten uit Vroomshoop/Den 

Ham en de andere week voor cliënten uit Vriezenveen/Westerhaar. Deze verschuiving betekende dat er 

organisatorisch ook een en ander moest worden aangepast. Er is een team op vrijdagmiddag met 

chauffeurs en uitpakkers die de boodschappen van de Jumbo verwerken. Er zijn twee nieuwe 

uitgifteteams gevormd, voor de uitgifteteams van de donderdag was het niet mogelijk om mee te gaan 

naar de vrijdag, zij namen afscheid.  Bij de inpakteams heeft ook een verschuiving plaatsgevonden en 

ook hier is een aantal vrijwilligers gestopt.  

Dit jaar werd de inhoud van het basispakket eens onder de loep genomen, hiervoor werd ook een 

enquête gehouden onder de cliënten om feedback te geven welke producten men wel of niet gebruikt. 

Producten die men niet gebruikt kunnen overigens worden geruild, tijdens de uitgifte is er een zgn. 

‘ruilkast’ beschikbaar. 

Aanmelden en criteria 

Via een erkende hulpverlenende instantie zoals b.v. maatschappelijk werk, Leger des Heils, Stichting 

BOOT en diaconie kunnen mensen bij ons worden aangemeld door middel van een Aanvraagformulier 

Ondersteuning. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet aan bepaalde voorwaarden 

worden voldaan. Bij de toekenning van een boodschappenpakket hanteren wij de criteria zoals deze zijn 

vastgesteld door Voedselbanken Nederland. De actuele normbedragen zijn ook te vinden op onze site 

www.manna.nu. De aanvrager/hulpverlener kan beoordelen of iemand binnen deze criteria valt. Het is 

de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang ondersteuning nodig is. Na zes maanden wordt via de 

hulpverlener getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is. Hulp wordt in principe geboden voor een 

periode van maximaal drie jaar. Het komt in de praktijk voor dat pakketten niet worden opgehaald, 

daarom is de regel ingevoerd dat als men een pakket tweemaal niet ophaalt, hierna twee maanden 

geen pakket wordt uitgegeven aan de cliënt en er daarna opnieuw een aanvraag voor een voedselpakket 

moet worden ingediend. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manna.nu/
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Manna Family Care overzicht 2021 
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Als samenleving en ook als stichting Manna. Je ontkomt 

er niet aan om de bijzondere omstandigheden door het coronavirus te benoemen. Een grote impact op 

het leven van ons allemaal. Toch hebben de uitgifteavonden op een vrij normale manier doorgang 

kunnen vinden.  

Aangezien stichting Manna iedereen in Twenterand die voldoet aan de vastgestelde criteria de 

mogelijkheid van ondersteuning wil bieden, houden we ons niet bezig met de oorzaken die aan deze 

behoefte ten grondslag liggen; waar nodig verwijzen wij eventueel door naar hulpverlenende instanties. 

We hebben gemerkt dat de naamsbekendheid van onze stichting weer verder toegenomen is. Veel 

instanties, maar ook cliënten weten ons te vinden. Ons streven is  de drempel zo laag mogelijk te maken 

waardoor Twenteranders, die dit nodig hebben, eerder bij ons aankloppen voor ondersteuning.  

Na een flinke toename in 2020 van het aantal cliënten is het aantal mensen dat een beroep op Manna 

Family Care gedaan heeft weer terug op het niveau van 2019. Verderop in dit verslag vindt u 

gedetailleerde informatie hierover.  
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Ondersteunde cliënten en verstrekte pakketten 

Zoals al opgemerkt in de inleiding is het aantal ondersteunde cliënten na een stijging in 2020 weer terug 

op het niveau van 2019. Het aantal van 182 is zelfs het laagste aantal sinds het bijgehouden wordt in 

2015. En dat is toch opmerkelijk. Als gevolg van de coronacrisis werd een toename van het aantal 

cliënten verwacht. Zoals ook al landelijk gebleken is, is de werkgelegenheid momenteel goed te noemen. 

Daarnaast hebben de verschillende steunpakketten er voor gezorgd dat met name ZZP’ers tot nog toe 

het hoofd boven water weten te houden. 

Kijken we naar de ontwikkelingen in de verschillende kernen dan valt op dat de daling in totaal 

ondersteunde cliënten met name plaatsvindt in Westerhaar (-17) en Vriezenveen (-16). De daling in 

Vroomshoop in 2020 heeft zich niet doorgezet en is zelfs omgezet in een lichte stijging (+4).  

 

 

 

aantal cliënten per kern  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Vroomshoop 122 107 90 76 65 68 72 

Westerhaar 62 61 54 58 52 71 54 

Vriezenveen 64 63 47 52 56 63 47 

Den Ham 21 14 11 5 10 11 7 

Overige 6 6 4 4 4 4 2 

TOTAAL 275 251 206 195 187 217 182 
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In onderstaande linker grafiek is af te lezen dat we het afgelopen jaar 2021 het laagst aantal cliënten 

hebben ondersteund sinds het bijgehouden wordt in 2015. Op zich een goede ontwikkeling, al heerst 

wel het idee dat zeker niet iedereen bereikt wordt die voor ondersteuning in aanmerking komt. 

Het aantal uitgegeven pakketten per jaar wordt al sinds 2009 bijgehouden. We zien hierin bijvoorbeeld 

dat het aantal cliënten wel het laagst is sinds 2015, maar het totaal uitgegeven aantal pakketten niet. 

Dit betekent dat de gemiddelde duur van ondersteuning hoger was dan in 2018 en 2019.  

 

Kijken we naar de ontwikkeling van het aantal uitgegeven pakketten per kern sinds 2009, dan zien we 

dat er aan cliënten in Vroomshoop opnieuw het hoogste aantal werd uitgegeven, nadat dit vorig jaar 

eenmalig in Westerhaar was,  al was het verschil niet groot dit jaar. De afname was in Vriezenveen het 

grootst. Uit Den Ham komen zoals altijd de minste cliënten. “Overige” waren dit jaar Daarlerveen en De 

Pollen met ieder één cliënt.  
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In onderstaande grafieken is mooi te zien hoe sinds 2009 de ontwikkeling van het aantal cliënten per 

uitgifte verloopt en hoe de trend hierin is. Het afgelopen jaar 2021 was dit gemiddeld 112. In 2020 was 

dit nog 115, een kleine afname dus. In “top” jaar 2014 was dit ter vergelijking 150 cliënten. Het grootst 

aantal cliënten werd 7 januari 2016 voorzien van een pakket: 170.  
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Gezinssamenstelling 

In vergelijking met 2020 valt in de gezinssamenstelling van onze cliënten op dat het aandeel 

alleenstaande vrouwen dit jaar gestegen is van 10% naar 17%. Dat is ook fors hoger dan de jaren 

ervoor. Wel blijven de grootste groepen cliënten echtparen met een of meerdere al dan niet volwassen 

kinderen (29%) en vrouwen met een of meerdere al dan niet volwassen kinderen (26%).  

In totaal vielen vorig jaar 531 personen onder onze zorg, verdeeld over 211 kinderen en 308 

volwassenen. In beide groepen het laagste aantal sinds dit in 2016 bijgehouden wordt. 

 

 

 

Het overzicht over de jaren 2016-2021 ziet er als volgt uit: 
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Gezinsgrootte 

Wat de gezinsgrootte betreft bestaat de meerderheid van de huishoudens ook dit jaar weer uit 1 tot 

3 personen, totaal 64%.  Wel is het aandeel middelgrote tot grote gezinnen (4-9 personen) gegroeid 

van 31% in 2020 naar 36% dit jaar. 

 

 

Over de jaren 2016-2021 ziet dit er als volgt uit: 

 

  

gezinsgrootte 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9 personen 2 3 2 1 1 1

8 personen 2 2 2 1 3 4

7 personen 8 5 2 5 1 2

6 personen 16 11 9 13 12 10

5 personen 27 25 16 15 24 18

4 personen 30 30 29 23 31 31

3 personen 52 36 45 36 41 27

2 personen 51 39 36 36 47 32

1 persoon 63 55 55 57 57 57

huishoudens 251 206 196 187 217 182



 
 

12 
  

 

Bemiddelende instanties 

Voor de 182 door ons ondersteunde cliënten werd er afgelopen jaar voor 156 van hen door 43 

verschillende instanties aanvragen bij ons gedaan, die elk een of meerdere cliënten voor ondersteuning 

met een voedselpakket bij stichting Manna heeft aangemeld. Van de overige 26 werd de aanvraag door 

onze eigen intake verzorgd. Het aantal van 43 instanties is een toename van 3 ten opzichte van vorig 

jaar, terwijl het aantal cliënten met 35 gedaald is. Opvallend is dat in 2021 de meeste cliënten werden 

aangemeld door Profez, wel met verschillende vestigingen. 

 

 

 

2021: Bemiddelende instanties

Instantie 2021 % Instantie 2021 %

Profez 28 15% Bewindvoerder Marie-Claire van Maanen 1 1%

Stichting Manna 26 14% Certa Zorg 1 1%

Stichting BOOT 20 11% DichtbijNu Coaching 1 1%

Avedan AMW Twenterand 19 10% Dimence 1 1%

Vluchtelingen Werk 18 10% Et-In-Te 1 1%

MedexZorg 12 7% Findool Bewindvoering 1 1%

De Twentse Zorgcentra 5 3% Fisc en Fin Adm Bureau 1 1%

Stadsbank Oost-Nederland 5 3% Gemeente Twenterand 1 1%

De Windroos 3 2% Interactcontour 1 1%

GGD Regio Twente 3 2% Lubbelinkhof SVIT Bewindvoering 1 1%

Mee IJsseloevers 3 2% React Twente 1 1%

Baalderborggroep 2 1% RIBWGO 1 1%

CB Bewind 2 1% Saam Thuisbegeleiding 1 1%

Inclusio Uitvoering Oost 2 1% Scheper Beheer en Bewind 1 1%

MinusPlus 2 1% St Christelijke Schuldhulp 1 1%

Schuldhulp Oost 2 1% Stichting Ambiq 1 1%

St Nederland Participeert 2 1% Stichting Doe Mee® 1 1%

Vechtstede Bewindvoerders 2 1% Stichting Stuiver 1 1%

Activa Bewindvoering 1 1% Stichting Zonder Zorgen 1 1%

AdmiCoach 1 1% Tactus 1 1%

Arbe Dienstverlening 1 1% Vogel Bewind 1 1%

Beschermingsbewind Oost Nederland 1 1% Zeker Financ. Zorgverl. 1 1%
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Gehanteerde normbedragen 

Alhoewel Stichting Manna niet is aangesloten bij de Voedselbanken Nederland, hebben we ons ook 

afgelopen jaar geconformeerd aan de financiële normen die door hen zijn opgesteld. Een wijziging van 

de normen wordt besproken binnen het bestuur waarna al dan niet besloten wordt ons opnieuw te 

conformeren aan deze normen. 

Aangezien de wijzigingen voor 2021 ten opzichte van 2020 heel gering waren hebben we uit praktische 

overwegingen de normen onveranderd gelaten. Deze waren dus sinds 1 januari 2020 als volgt. Voor elk 

huishouden gold een basisbedrag van € 135,-, verhoogd met € 95,- per persoon. Hier bovenop kwamen 

nog de vaste bedragen per huishouding van € 31,- voor persoonlijke verzorging en € 6,- voor was- en 

schoonmaakmiddelen. Voor een alleenstaande gold dus een normbedrag van 135+90+36+7 = € 268,- 

enzovoort. Het betreft bedragen per maand vrij besteedbaar inkomen. 

Indien een cliënt onder het normbedrag zit kan er een voedselpakket toegekend worden. In afwijking 

hiervan kan op verzoek van een hulpverlener in het geval van een chaotische financiële situatie voor 

een periode van maximaal drie maanden een pakket verstrekt worden zonder duidelijke inkomenstoets.  

Verder houden we ook rekening met de zogenaamde voedselbankval. Een cliënt kan doordat hij of zij 

net boven de norm zit eigenlijk niet in aanmerking komen voor een pakket. In feite is deze cliënt dan 

duidelijk slechter af dan wanneer hij of zij net onder de grens zit. In dergelijke gevallen kan er toch een 

pakket toegekend worden. 
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Conclusie 

In 2021 hebben we het kleinst aantal cliënten gehad sinds dit bijgehouden wordt in 2016. Blijkbaar is  

de financiële situatie van een substantieel aantal Twenteranders sterk verbeterd. Op voorhand werd 

rekening gehouden met een toename als gevolg van de Coronacrisis. Dit is dus (gelukkig) niet gebeurd. 

We zijn blij dat cliënten en hulpverlenende instanties opnieuw de weg naar “De voedselbank van 

Twenterand” hebben gevonden. Jammer genoeg blijft ondersteuning noodzakelijk, maar we zijn 

dankbaar dat we ook in 2021 weer mochten bijdragen aan een stukje lastenverlichting voor hen die in 

de knel zijn gekomen, door welke oorzaak dan ook. Dit was niet mogelijk geweest zonder de vele 

donaties vanuit de samenleving voor stichting Manna, wat resulteert in financiële ondersteuning en/of 

in natura. Al was dat laatste door de Coronabeperkingen wel een stuk minder. We weten ons nog steeds 

breed gesteund door de inwoners van Twenterand.  

Gerard Hulsegge, coördinator aanvragen 
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Manna Fashion 
De vrijwilligers van Fashion zijn er ook in 2021 weer in geslaagd om de kinderkleding mooi te 

presenteren en te zorgen dat deze terecht komt bij gezinnen die dat hard nodig hebben. ‘Winkel’ tussen 

haakjes want alle kleding wordt gratis verstrekt aan gezinnen die aan de criteria voldoen. 

Evenals in 2020 moest Fashion de deuren af en toe sluiten vanwege de coronamaatregelen, maar het 

grootste deel van 2021 was het mogelijk om kleding uit te geven. Verdeeld over twee morgens waren 

de enthousiaste vrijwilligers van Fashion bezig met het innemen, sorteren, strijken en inhangen van 

gebruikte kinderkleding, het inrichten, gezellig maken en beheren van de ‘winkel’ en het advies geven 

en behulpzaam zijn om kinderen zo leuk mogelijk te kleden. Op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30 

- 11.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) kunnen de door de hulpverlenende instanties 

aangemelde ‘Manna gezinnen’ terecht bij Manna Fashion. Normaliter komen hier wekelijks zo’n 10 tot 

15 gezinnen.  Om een idee te krijgen hoeveel kleding is uitgegeven zijn hier wat cijfers (ruwe 

schatting):25 pyjama’s, 280 x ondergoed, 605 truien, 250 broeken, 130 rokjes 130 paar sokken, 50 

paar schoenen, 70 jassen, 90 x sportkleding, 50 leggings, 1 complete babyuitzet en 111 x een 

zomerpakket. 

 

Werkwijze 

Een gezin dat via onze stichting een boodschappenpakket ontvangt komt automatisch in aanmerking 

voor kinderkleding. In andere gevallen kan men aangemeld worden via de hulpverlening, waarbij het 

criterium is dat men op of onder bijstandsniveau zit om in aanmerking te komen voor kinderkleding. In 

2020 is er ook een toetsing ingevoerd voor gezinnen die alleen kleding ontvangen. Alle gezinnen die 

geregistreerd waren bij Fashion zijn getoetst door de intake, dit zal voortaan jaarlijks plaatsvinden. 

Gezinnen die zijn aangemeld kunnen 1x per 3 maanden een basispakket per kind uitzoeken.   

Een basispakket bestaat o. a. uit: 

 

5 truien of shirts en 3 broeken of rokjes/jurkjes, leggings en onder-shirts.  

 

1 jas 1 paar schoenen (alles indien aanwezig in de gewenste maat). 

 

Ook mogen gezinnen een pyjama, ondergoed, sokken, sport en zwemkleding  uitzoeken. 

 

Mocht de kleding het kind niet passen, dan kan er uiteraard zo vaak als nodig en de maatregelen het 

toelaten (tijdens openingstijden) geruild worden. De koffietafel neemt een belangrijke plaats in in de 

 

De vrijwilligers van Manna 

Fashion en Manna Happy Kids 
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Fashion winkel. Een plek om even bij te praten en je verhaal te doen. Door de corona-maatregelen 

waren de mogelijkheden hiervoor beperkt. 

 

Een deel van de kledingrekken was dringend aan vervanging toe, dankzij de RaboClubsupport actie 

werd het mogelijk om andere kledingrekken aan te schaffen. Pyjama’s, ondergoed en sokken worden 

nieuw ingekocht, dit werd in 2021 mede gefinancierd door de opbrengst van de Rabo-actie, een mooie 

actie waar Manna natuurlijk erg blij mee is! 

 

 
 

Inbreng kleding 

Kinderkleding t/m maat 182 (S ) kan gewoonlijk worden ingebracht tijdens de openingsuren van Manna. 

Er wordt op gelet dat de kleding heel, schoon en modieus is en dat schoenen niet zijn afgetrapt. 

Overtollige kleding wordt gedoneerd aan andere goede doelen, zodat het toch nog een goede 

bestemming krijgt. 

In het afgelopen jaar werd gratis nieuwe kleding ontvangen Parudé, een mooie gift. 

De overtollige kleding die niet bruikbaar is voor Manna Fashion is dit jaar naar het Leger des Heils en 

Roemenië gegaan. 
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Manna Happy Kids 
Alle kinderen hebben recht op een veilige en gezonde jeugd. Maar zelfs in een rijk land als Nederland 

is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Maar liefst één op de negen kinderen groeit op in armoede. Voor 

veel kinderen is het de normaalste zaak van de wereld om een cadeautje te krijgen met verjaardagen 

en Sinterklaas. Maar wat als je opgroeit in een gezin waar absoluut geen geld is voor deze feestdagen 

en de ouders niet kunnen uitleggen waarom Sinterklaas ook dit jaar niet langs komt!  

Er zijn kinderen die zich op hun verjaardag ziek melden en niet naar school gaan. Want als je jarig bent, 

trakteer je …..tenminste, als er geld is….  Als dat er niet is, zien we vaak dat kinderen ziek gemeld 

worden… of er zelf ziek van zijn, dan blijf je toch liever thuis! En een cadeautje met je verjaardag of 

Sinterklaas zit er dan meestal ook niet in. 

Wij proberen door middel van de verjaardagdozen hierin te voorzien.  De verjaardagdoos wordt gevuld 

met feestelijke artikelen en alle benodigdheden om een leuke verjaardag te vieren: slingers, taart, 

traktaties, kleine cadeautjes en een cadeaubon voor de jarige voor een klein cadeautje. 

Werkwijze 

Wanneer een hulpverlener of hulpverlenende instantie bij ons een aanvraag indient voor tijdelijke 

ondersteuning middels Manna Family Care komen gezinnen automatisch in aanmerking voor de andere 

projecten waaronder Manna Happy Kids. Op het formulier voor ondersteuningsaanvraag kan de 

aanvrager/hulpverlener de gezinssamenstelling invullen inclusief geboortedatum en geslacht van het 

kind. Deze informatie wordt gebruikt voor Manna Happy Kids om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn 

van de verjaardagen van de kinderen in het bestand. 

Mede mogelijk door sponsoring 

De Jumbo is vanaf 2020 vaste sponsor van enkele producten voor de verjaardagdoos. Dankzij 

sponsoring van de Roetgerink Foundation is het ook mogelijk om een partybox aan te vragen voor 

tieners die hun 13e t/m 17e verjaardag vieren. Natuurlijk is deze box speciaal samengesteld voor het 

vieren van een tienerverjaardag, zo kunnen tieners ook hun verjaardag vieren met een feestje thuis, 

net als hun leeftijdsgenoten van de middelbare school; ouders van jarigen krijgen telefonisch bericht 

wanneer de partybox kan worden opgehaald. 

In 2021 zijn er  71 verjaardagdozen en 42 partyboxen uitgereikt. Er was tevens financiële ruimte om 

met Sinterklaas een leuke cadeautas uit te reiken aan 192 kinderen. 

 

 
 

De Band Reasons organiseerde op 24 april een 

online bingo voor Happy Kids, dat leverde het 

mooie bedrag van 1500 euro op ! 
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Vrijwilligers 
Stichting Manna kan alleen maar functioneren dankzij de inzet van vrijwilligers, die zich iedere keer 

weer enthousiast inzetten voor alle verschillende werkzaamheden. Zoals eerder genoemd zijn er bij de 

afdeling Care wijzigingen doorgevoerd, waardoor er ook een verschuiving en wijziging plaatsvond bij de 

vrijwilligers van Care. De uitgifte werd na de zomervakantie verplaatst naar iedere vrijdag, de ene week 

de plaatsen Vriezenveen en Westerhaar en de andere week Den Ham en Vroomshoop. Voor het 

uitgifteteam was het niet mogelijk om mee te gaan naar de vrijdag. Er werd afscheid genomen van het 

uitgifteteam waar velen zich jaren voor hebben ingezet en er zijn twee nieuwe teams gevormd. Een 

deel van de inpakteams is ook gestopt na de zomer. Het uitpak- en spiegelteam pakt de bestelde 

boodschappen uit, alles wordt ook op datum gesorteerd, dit team doet nu dus ook een gedeelte van de 

inpak, het andere deel wordt nog steeds verzorgd door het inpakteam op de woensdagavond, zij zorgen 

dat de voedselpakketten worden ingepakt. Er is een inkoper, planner en coördinator actief om alles bij 

Manna Care in goede banen te leiden. In juni is er een nieuwe planner gestart, Marjan Schutmaat zorgt 

dat er een planning is voor de verschillende teams van Care. Voor intake en tussentijdse toetsing is ook 

een vrijwilliger aangesteld. Er is een team samengesteld van chauffeurs en uitpakkers dat iedere week 

de boodschappen uit Raalte ophaalt, uitpakt en sorteert. Voor de uitgifte zijn er inmiddels twee vaste 

teams die zorgen dat de cliënten een pakket overhandigd krijgen. Tijdens de uitgifte zijn er 

verkeersregelaars aanwezig om aanwijzingen te geven zodat alles ordelijk en corona-proof verloopt.  

 

Bij Manna Fashion en Manna Happy Kids zetten vrijwilligers zich iedere week in om te zorgen dat er 

mooie kinderkleding in de ‘winkel’ hangt. Er zijn vrijwilligers die schoonmaken, vrijwilligers die cliënten 

helpen in de winkel, vrijwilligers die strijken, kleding in ontvangst nemen en sorteren en vrijwilligers die 

de Happy Kids dozen versieren. Behalve bovengenoemde vrijwilligers zijn er ook mensen die hand- en 

spandiensten verrichten en op oproepbasis beschikbaar zijn voor verschillende werkzaamheden. Het 

bestuur van Manna bestaat uit 9 vrijwilligers uit de verschillende kernen van Twenterand. Hoewel alle 

Dankzij de inmiddels jaarlijkse actie van de kerken 

vanuit het Diaconaal Platform konden  er weer 

mooie vakantietasjes worden uitgereikt en 

werden veel kinderen verrast met leuke 

cadeautjes voor de vakantie. 
 

Daniëlle Bosch van Stichting voor 

Elkaar zorgde ervoor dat kinderen uit 

Manna gezinnen een cadeautje 

ontvingen in december 
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bovengenoemde vrijwilligers goud waard zijn ontvangt geen enkele vrijwilliger een vergoeding voor de 

werkzaamheden. Ook dit jaar was het door corona niet mogelijk een vrijwilligersavond te organiseren, 

maar de vrijwilligers werden wel in het zonnetje gezet: Manna vierde in 2021 haar 12,5 jaar bestaan, 

daarom werden de vrijwilligers bedankt met een dekentje (gesponsord door Erik Kuiper 

relatiegeschenken) met een verwenpakketje met lekkers erbij. 

 

  
 

 

Publiciteit en externe contacten 
Er wordt regelmatig publiciteit gezocht via verschillende media. Het afgelopen jaar waren er allerlei 

publicaties in kranten en weekbladen. Publiciteit wordt ook gezocht via bedrijven of andere organisaties 

en voor de coronapandemie werden er regelmatig presentaties gegeven op scholen, in kerken of bij 

bedrijven. Voor kerken is er een collectepresentatie op te vragen en het is altijd mogelijk om een 

presentatie aan te vragen over Stichting Manna via het secretariaat, secretaris@manna.nu. 

 

Er zijn regelmatig contacten met andere organisaties uit de samenleving, zoals maatschappelijk werk, 

kerkgenootschappen (kerkenraden, gemeenteavonden, diaconieën), Zorgsaam Twenterand, Diaconaal 

Platform Twenterand,  politieke partijen, bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen,  etc.  

De verschillende stichtingen die proberen oplossingen aan te bieden aan de doelgroep werken goed 

samen, zowel onderling als met het bedrijfsleven, de overheid en de kerken.  

Regelmatig vindt er een voorzittersoverleg plaats met o.a. Stichting BOOT, SVVT, Stichting Waypoint 

en Stichting Leergeld en worden vergaderingen van het Diakonaal Platform Twenterand bezocht. 

Stichting Waypoint is van naam veranderd en heet nu Stichting Lichtpunt. St. Leergeld verzorgde dit 

jaar een presentatie voor het bestuur van Manna over haar werkzaamheden. Om de samenwerking 

goed op elkaar af te stemmen vond er in het najaar een samenkomst plaats tussen vrijwilligers van 

Manna en Vluchtelingenwerk. In oktober kwam een deel van de gemeenteraad op bezoek om zich te 

laten informeren over het werk van Stichting Manna. In december is er overleg geweest met Impacter, 

een organisatie voor jongeren, om samen te werken in een project voor Manna Care.  

Op donderdag 17 juni vond er een werkbezoek plaats van het Oranjefonds en de Provincie Overijssel 

bij Stichting De Linde in Vroomshoop. Voor de definitieve huisvesting van verschillende stichtingen  werd 

het voormalige schoolgebouw met behulp van fondsen geschikt gemaakt voor de diverse activiteiten. 

Het afgelopen jaar ontving het initiatief definitieve huisvesting van Manna, Waypoint en BOOT een 

bijdrage van 20.000 euro van het Oranjefonds. Een deel van deze bijdrage is gerealiseerd uit het 

samenwerkingsfonds dat het Oranjefonds heeft met de Provincie Overijssel: Het Overijssels 

Noaberschapsfonds. De bezoekers kregen een rondleiding en informatie over de stichtingen. 
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In mei deed Manna mee aan NL Doet en dankzij 

schilderwerk van enthousiaste vrijwilligers ziet het 

er weer fris uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In september bemande Manna een marktkraam 

tijdens de start van het kerkelijk seizoen en dat 

leverde weer een mooi aantal giften op. 
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Samenstelling bestuur 
Het bestuur van Stichting Manna bestaat uit vrijwilligers, mensen die dit werk vaak naast hun werk of 

andere taken doen. Dat vergt veel tijd en inzet en soms is dat passen en meten met andere bezigheden. 

Van bestuursleden wordt gevraagd de doelstelling van de stichting te onderschrijven en zich te kunnen 

conformeren aan de christelijke motivatie. In juni werd er afscheid genomen van Hennie Gielians, 

bestuurslid voor Manna Fashion. Haar werk is overgenomen door Herma Roelofs uit Vroomshoop. Bertus 

Akse stopt per 1 januari 2022 als voorzitter.  

Het bestuur ziet er eind 2021 als volgt uit: 

 

Dagelijks bestuur  

Voorzitter   Bertus Akse  (Vriezenveen) (functie per 1 januari 2022 vacant) 

Secretaris   Lida Kreiter  (Vriezenveen) 

Penningmeester  Bert Hemmer  (Vriezenveen) 

 

Manna Family Care:   

   Rein Brandsen  (Westerhaar) 

   Gerard Hulsegge (Vriezenveen) coördinator aanvragen 

   Gerrit Fransen  (Vriezenveen) inkoop Care 

   Willem Bossenbroek  (Vroomshoop)  

 

Manna Fashion/Manna Happy Kids: 

   Herma Roelofs  (Vroomshoop) administratie Fashion 

   Betsy Poortinga  (Den Ham) coördinator Fashion 

 

    

Vaste agendapunten van het bestuur zijn het evalueren van de werkzaamheden van de afgelopen 

maand en terugkoppeling van het veldwerk van de werkgroepen. Alle kortlopende zaken worden 

besproken en er worden plannen gemaakt voor de lange termijn. Vanaf september neemt een deel van 

het bestuur deel aan ‘Expeditie nieuwe gezichten’ van het Informatiepunt Vrijwilligerspunt Twenterand 

met als doel handvaten aangereikt te krijgen om nieuwe bestuursleden te vinden. 

Voorzitter Bertus Akse stopt per 31 december nadat hij vanaf de start voorzitter is geweest, op dit 

moment van schrijven is de functie van voorzitter vacant. 
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Acties en Donaties 
Er zijn enkele bedrijven die Manna Family Care structureel sponsoren met goederen en sommige doen 

dit al jaren. Dankzij deze giften in natura kunnen we de iedere 14 dagen een mooi voedselpakket 

samenstellen. In februari sloot bakker Slomp de winkel in Westerhaar, al voor de officiële start van 

Stichting Manna sponsorde deze bakker met gratis brood. Na enig rekenwerk zijn we tot de conclusie 

gekomen dat er in al die jaren 150.000 broden zijn gedoneerd, een imposant getal! Er wordt inmiddels 

brood gehaald bij drie bakkers in Den Ham: Jansen, Kuiper en Kaptein en bakker De Kraai in 

Vriezenveen, dit wordt voor een groot deel gesponsord. Vaste sponsoren zijn ook de Jumbo vanuit het 

depot Raalte en de Voedselbank Hellendoorn. Er zijn drie mensen in Twenterand die groente telen voor 

Manna: Egbert Kroese, Yvonne ter Steege en Hans Bosch. Yvonne zette dit jaar ook nog haar creativiteit 

in voor Manna en de opbrengst van de verkoop bracht 300 euro op voor het goede doel. Roetgerink 

Foundation is vaste sponsor van de partyboxen van Fashion. PACKcenter Verpakkingen is sponsor van 

de kartonnen dozen voor de Happy Kids verjaardagdoos. Lucas Verzekeringen sponsort de verzekering. 

Bandwerk Rijssen is vaste sponsor voor hosting van de website. De Lions Club Twenterand verzamelt 

ieder jaar Douwe Egberts punten voor Manna, dit jaar leverde dat 840 pakken koffie op. 

Stichting Manna is volledig afhankelijk van giften  en het is iedere keer weer bijzonder dat we deze ook 

ontvangen.  

 

Acties ‘Geef’ 

Actie Geef: in 2005 besloot een groep vrienden uit de Hervormde kerk in Vriezenveen om een 

boodschappenactie te houden voor minima en men vond hiervoor aansluiting bij Stichting Manna, de 

voedselbank in Twenterand. De boodschappenactie werd ‘Actie Geef’ genoemd en zo is dit begrip 

ontstaan. Inmiddels worden in heel Twenterand dergelijke acties gehouden. Bij verschillende kerken in 

Twenterand was het gewoonte om op vaste zondagen boodschappen in te zamelen.  

 

Door de coronamaatregelen vonden er veelal 

geen kerkdiensten plaats, daarom maakte 

boekenhuis ‘De Akker’ het mogelijk daar 

producten voor Manna in te leveren. Toen alleen 

nog essentiële winkels open konden blijven 

werd dit overgenomen door Poelier Smelt en 

Spar Mulder in Vriezenveen, de actie loopt nog 

steeds en er zijn al heel wat producten 

ingeleverd. Manna deelde ook in de opbrengst 

van de actie ‘Appeltje voor de dorst’ van de 

Hervormde gemeente Vriezenveen. 

 

De drie kerken in Den Ham organiseerden in het najaar een actie Geef, een mooie opbrengst van 76 

kratten vol en een mooi geldbedrag en ook andere kerken in Twenterand zamelden boodschappen in.  

Behalve giften in nature ontvangen we ook veel financiële steun vanuit de kerken, de bedragen vindt u 

in het financieel overzicht. 

 

Begin oktober werd door een aantal vrijwilligers een actie Geef georganiseerd in de Jumbo supermarkt 

in Vriezenveen, maar liefst 115 kratten met producten, een mooi geldbedrag en een bijdrage van de 

Jumbo in goederen was het mooie eindresultaat.  

Ook bij scholen in Twenterand werd een actie gehouden of kreeg het zendingsgeld bestemming Manna: 

de Smithoek, De Maten, Regenboogschool  en de Shalomschool kwamen in actie voor Manna. 

Couzijn Bos, Allard Mulder en Bertus Akse 

voor boekenhuis De Akker 
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We noemen nog enkele giften in natura die we het afgelopen jaar ontvingen: 

Zuivelproducten van St. Awareness 

Bonbons van het Haringgilde 

Honing van Imkervereniging Vriezenveen 

Eieren van de Picardihoeve 

Kip van Poelier Smelt 

Plus supermarktpakketten van het Rode Kruis 

Frisdrank en chocola van Tennisvereniging Westerhaar 

Chocola van Balance Beauty Center 

Speculaas van Amicitia 

Kerstpakketten van o.a. Raab Karcher 

Haarproducten van kapsalon Lok 

840 pakken koffie dankzij de inzameling van punten door de Lions Club 

Covid-testen van het Armoedefonds 

 

 

DOS’37 hield een online bingo, 

Ton Dasselaar won 1 minuut 

gratis winkelen bij Spar Mulder, 

dit werd aan Manna gedoneerd en 

er werd een volle kar 

boodschappen bij elkaar 

gewinkeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn dankbaar voor al deze giften in natura, maar natuurlijk ook voor alle geweldige financiële giften, 

van scholen, bedrijven, kerken en particulieren, een paar eruit gelicht: 

dankzij de statiegeldactie bij de Coöp ontvingen we een cheque van 556,60  

Dubbink bracht in februari de opbrengst van een muziekbingo, dat leverde 255 op voor Manna. 

Mooie giften voor het 12,5 jarig jubileum 

Een mooie gift van Berkhoff Metselwerken 

Sloop-en Handelsbedrijf Doldersum BV uit Westerhaar had een meevaller en doneerde een prachtig 

bedrag aan Manna 

Last but not least: we ontvingen een groot legaat. 

Giften groot en klein: iets om heel dankbaar voor te zijn, alleen daardoor kan het werk van Manna 

doorgaan. Dank aan alle donateurs, ook zij die niet in dit rijtje zijn genoemd! 
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De aanhanger is inmiddels volop in bedrijf, door sponsoring/reclame van bedrijven kan deze worden 

onderhouden. Het spuitwerk van de aanhanger werd gesponsord door Colorblast. 
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Van de penningmeester 
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Van de voorzitter 
Het waren 13 onvergetelijke jaren! Als voorzitter mag ik voor de laatste keer een bijdrage leveren aan 

een jaarverslag. Gelukkig is het ieder jaar weer gelukt om op tijd een goed jaarverslag te presenteren. 

Het eerste jaarverslag werd nog in gedrukte versie uitgegeven, daarna zijn er alleen digitale versies 

verschenen.  Teruglezend in al die verslagen klinkt er grote dankbaarheid en ook verbazing uit: “Wie 

zijn wij dat we dit doen mogen en we krijgen het alleen voor elkaar in afhankelijkheid. Manna is 

ontvangen en doorgeven.” En zo is het ook, wat er de afgelopen jaren is opgebouwd is iets om dankbaar 

voor te zijn en kon alleen mogelijk zijn met heel veel vrijwilligers en heel veel ZEGEN! 

Sinds de opening van het gebouw de Linde op 29 februari 2020 hebben we te maken met de Corona 

pandemie. We dachten eerst dat er veel meer inwoners van Twenterand gebruik zouden gaan maken 

van onze voorzieningen, maar dat bleek niet het geval. Zoals u hebt kunnen lezen is aantal gezinnen 

dat we hebben verzorgd zelfs het laagste sinds 2015.  

Bij het schrijven van dit stukje zijn net alle Corona beperkingen voorbij, maar hebben we wel te maken 

met de inval in de Oekraïne, met alle gevolgen van dien, waaronder de enorme prijsstijgingen. Dat dit 

gevolgen heeft voor heel veel inwoners staat vast. De overheid gaat dit niet alleen oplossen, daarom 

zal er zeker weer een beroep gedaan worden op onze stichting. 

Daarom wil ik als scheidend voorzitter afscheid nemen met Stichting Manna en haar vrijwilligers psalm 

91 mee te geven als Psalm om te lezen in tijden van moeite. 

Psalm 91 heeft het over thuiskomen bij God. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal 

overnachten in de schaduw van de Almachtige. Schuilen bij God is een beeld dat je veel tegenkomt, 

juist in het boek van de psalmen. En dat is ook niet zo verbazingwekkend. Het menselijk bestaan wordt 

altijd bedreigd. Je bent in zo’n onzeker, fragiel bestaan gezegend als je een thuis hebt, een schuilhut in 

de wildernis waar mensen je kennen en van je houden, waar je veilig bent. 

Dat mag Stichting Manna zijn, als een stuk gereedschap in de handen van God. 

   

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Vroegsignaleren Twenterand 

In 2019 is er een samenwerkingsproject gestart met Waypoint Twenterand (inmiddels Lichtpunt 

Twenterand)  en Stichting BOOT met als doel het vroeg signaleren van verslaving, schulden en armoede. 

Voor dit project werd subsidie aangevraagd van het Innovatiefonds van de gemeente Twenterand en 

met deze bijdrage heeft dit project handen en voeten gekregen. Iedereen weet dat voorkomen beter is 

dan genezen. Maar hoe doe je dit dan? Hoe signaleer je vroegtijdig probleemgedrag? Als drie lokale 

stichtingen slaan wij de handen ineen om op een informele manier bewustwording en openheid te 

creëren bij inwoners van Twenterand. Wij delen onze kennis op het gebied van armoede, schulden en 

verslaving. VroegSignaleren Twenterand is een vraaggericht project, op een vereniging, buurt, school, 

kerk of bedrijf kan voorlichting en training worden gegeven aan vrijwilligers. Inmiddels zijn er al 

verschillende scholen bezocht met voorlichting over verslaving en het was de bedoeling dat er lessen 

over armoede zouden volgen op de verschillende scholen, deze zijn uitgesteld door de corona. Door 

deze samenwerking willen we samenwerken aan een veiliger Twenterand. Er is een folder beschikbaar 

en in 2020 is de website gerealiseerd: https://vroegsignalerentwenterand.nl/ 

 
 
Door de Coronamaatregelen waar we sinds begin 2020 mee te maken hebben, is het project 
genoodzaakt in plaats van  fysieke trainingen ook gebruik te maken van verschillende online 
mogelijkheden. Ondanks dat er beperkingen vastliggen aan deze manier van toerusten, hebben zich 

ook nieuwe kansen voor gedaan en kunnen nog meer mensen, anoniem, toerusting krijgen. 
  

https://vroegsignalerentwenterand.nl/
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Maar dat is niet alles. Gezien de noodzaak van deze toerustingen aan inwoners van Twenterand zijn we 

verder gaan kijken dan familie en buren die inwoners zouden kunnen helpen. Want naast familie en 
buren, hebben ook kerken een sterk signalerende functie doordat zij gebruik maken van wijk- en 
bezoekteams die hun leden bezoeken. Daarnaast hebben ook leerkrachten in het basisonderwijs een 

sterk signalerende functie als het gaat om armoede en hebben jeugdtrainers bij sportverenigingen een 
signalerende functie als het gaat om middelengebruik bijvoorbeeld. Toch merkten we, in de 
communicatie met deze leerkrachten en jeugdwerkers, dat zij vaak wel weten wat de signalen zijn, 

maar dat zij vastlopen op het stuk communicatie; hoe maak je je zorgen bespreekbaar met de ouders 
van een leerling of met de jeugdige zelf. Ook merkten we dat veel kerkelijk werkers weinig kennis 
hadden van de verschillende problematieken waar zij mee te maken zouden kunnen krijgen en wat 

hiervan de signalen zijn. 
 
Daarnaast doen zich nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor waardoor we het project zouden 

kunnen uitbreiden met twee nieuwe thema’s, te weten: eenzaamheid en huiselijk-/seksueel geweld. 
Van hieruit hebben de drie stichtingen hun wens uitgesproken om het project VST verder uit te rollen 

en zowel gratis trainingen te willen gaan initiëren voor kerken, sportverenigingen en scholen voor 
(Speciaal) Basis Onderwijs én twee nieuwe thema’s integreren in het bestaande project. Er is alleen één 
ding die de uitvoering hiervan blokkeert. De financiën. 

 
Initiatiefnemer van het project, Lichtpunt Twenterand (voorheen Waypoint Twenterand), is voor haar 
inkomsten afhankelijk van giften. Veel van deze giften kwamen in de afgelopen jaren vanuit de lokale 

kerken. Maar door de Corona-maatregelen en adviezen hebben veel kerken de deuren gesloten en zijn 
er geen inkomsten  door middel van  collectes. Dit houdt in dat ook Lichtpunt al lange tijd geen 
inkomsten heeft gehad. 

Omdat wij wel de noodzaak zien van het toerusten van essentiële sleutelfiguren in het signaleren en 
bespreekbaar maken van problematiek in de gemeente Twenterand, is besloten om een beroep te doen 
op andere inkomstenbronnen, waaronder ook het aanschrijven van fondsen. 

 
Omdat het project een grotere vorm begint aan te nemen is besloten de nieuwe ideeën op te splitsen 
in fases, namelijk: 

 

Fase: Situatieschets: Afgerond per: 

   

1  

[De huidige fase] 
[Hier wordt geen 
nieuwe subsidie 

voor 
aangevraagd] 

Website met kennisbank rondom signalen 

problematieken creëren. Eveneens trainingen voor 
inwoners op aanbieden. En een online community via 
Facebook lanceren. 

www.vroegsignalerentwenterand.nl  

02-04-2021 

2 Lesmodules ontwikkelen voor kerken, instanties voor 
basisonderwijs en sportverenigingen 

01-10-2022 

3 Ontwikkelen en toevoegen van 2 nieuwe modules: 

‘Eenzaamheid’ i.s.m. ZorgSaam & ‘Huiselijk-/Seksueel 
geweld’ i.s.m. Scharlaken Koord. 

01-01-2022 

4 Opzetten uitvoeringsorganisatie met vrijwilligers en 
bestaande organisaties. 

01-07-2022 

 
Voor het voortzetten van het project VroegSignaleren Twenterand, met nieuwe thema’s en uitgewerkt 

voor kerkelijk werkers en leerkrachten in het (S)BO, is er een begroting gemaakt en zijn we bezig om 
fondsen te werven. 
Zoals gezegd is het project afhankelijk van donaties om de plannen uit te kunnen (blijven) voeren.  

De samenwerkende stichtingen zijn druk bezig hiervoor fondsen te werven, waaronder de Gemeente 
Twenterand. 
 

 

http://www.vroegsignalerentwenterand.nl/

