
 

Jaaroverzicht 2021 stichting Romanna 

Maart 2022. 

Om mee te beginnen. In dit overzicht kijken we terug op de activiteiten van stichting Ro-

Manna. Allereerst zijn we dankbaar voor zoveel betrokkenheid bij dit prachtige zendingswerk 

waarin we iets kunnen betekenen voor onze vrienden in de Roma-dorpen in Noord-West 

Roemenië. Dat “iets’ betekenen was zonder de hulp van sponsors, giften van particulieren, 

kerken en bedrijven, niet mogelijk geweest, net zomin als zonder de onvermoeibare inzet van 

Imre en Maria Kostza en hun team van helpers. Onze motivatie en dank gaat uit naar God 

waardoor telkens opnieuw activiteiten mogelijk werden, deuren opengingen en Hij voorzag 

in het meest essentiële namelijk; Bewogenheid en liefde voor de medemens en gezondheid 

om het werk te doen. Alle eer aan Hem. 

 

Een overzicht: 

Als bestuur zijn we in 2021 zes keer bij elkaar geweest om alles in goede banen te leiden. Een 

aantal bijeenkomsten ging i.v.m. corona voorschriften via Zoom, Zo konden we ondanks niet 

fysiek bij elkaar aanwezig, toch verbonden zijn. 

Januari - Februari 2021. 

We kijken terug op een succesvolle shelter-actie. In korte tijd kwam er ruim 4000 euro binnen 

en konden veel gezinnen daarmee direct worden geholpen. Zowel op de website als via onze 

facebook pagina informeren we onze achterban en plaatsen we foto’s die ons via Imre 

bereiken. De actie voor rugtassen loopt goed. In februari zijn er dankzij een aantal 

basisscholen ruim honderd rugtassen gevuld. In opslag liggen nog 250 tassen te wachten. 

Kinderen van CBS Het Baken, De Dorpsschool en CBS de Vossenburcht vulden deze tassen 

met schoolspullen. (Mannie informeert scholen hierover zodat we in het najaar deze tassen 

ook gevuld kunnen meenemen). Naar aanleiding van corona kunnen geplande presentaties 

niet doorgaan. Ook de reis die aanvankelijk gepland was in het voorjaar wordt verschoven 

naar het najaar, evenals de voorgangersconferentie. 

Maart – April – Mei 2021 

De kledinginzameling loopt goed. Onze opslag bij het Ubbo Emmius is bijna vol. Het gaat 

dan om goede gebruikte kleding, dekens, schoenen, medische spullen.  Regelmatig 

ontvangen we ook nieuwe kleding vanuit Exloo. Daar is de breigroep steeds actief en 

voorzien in prachtige gebreide kleding en dekens. Op dit moment is echter het vervoer een 

probleem wat nog niet is opgelost. De actie Shelter loopt nog steeds door. Huizen en daken 



worden gerepareerd. De rugtassen actie loopt goed. Kinderen van CBS De Wegwijzer in 

Slochteren hebben 39 rugtassen gevuld met schoolspullen voor de kinderen van de Roma’s.  

14 Sept. Presentatie CBS Groen van Prinstererschool in Nieuwe Pekela.  

15 sept presentatie Christenvrouw Winschoten 

26 oktober presentatie CBS Op de Zandtange in Mussel 

de kinderen van bovenstaande scholen sparen (21/22 schooljaar) zendingsgeld voor 

schoolspullen Inmiddels worden de eerste voorbereidingen voor de reis in oktober getroffen 

Juni – Juli -2021 

De kledingopslag is zo goed als vol en het ziet ernaar uit dat vervoer ervan niet vóór het eind 

van dit jaar geregeld kan worden. De inzameling staat voorlopig op een laag pitje. Hans en 

Mannie maken een extra reis naar Roemenië om een nieuwe rolstoel te bezorgen voor 

Elisabeth. Elisabeth is een gehandicapt meisje en niet instaat om zelfstandig te lopen. De 

rolstoel werd gedoneerd door vrienden van Ro-Manna. De rugtassen actie loopt 

voorspoedig. Zo’n 300 rugtassen zijn gevuld en klaar om meegenomen te worden in oktober. 

Augustus 2021 

We zijn blij met de ondersteuning van opbrengsten vanuit de Verkoopschuur van Martin en 

Gea. Ze hebben prachtige spullen in hun schuur tussen Vlagtwedde en Sellingen. Een bezoek 

is zeker de moeite waard en vanuit de verkoop worden activiteiten van Ro-Manna financieel 

ondersteund. De voorbereidingen voor de reis zijn in vollen gang. Van de fa Walvius uit 

Meeden ontvangen we sponsoring van de bus die ons en alle hulpgoederen naar Roemenië 

gaat brengen. In de nieuwsbrief en via Facebook en website maken we melding van de 

komende winter als er in de zigeunerdorpen opnieuw moet worden voorzien in hout voor de 

kachel, voedsel en reparatie van huizen. 

September – Oktober 2021 

25 oktober lopen Harry en Nanny de Marathon van Rotterdam als een sponsorloop voor Ro-

Manna. Via website en facebook werd bijna 4000 euro gedoneerd. De reis naar Roemenië is 

aanstaande. De kosten en het verblijf van de deelnemers zijn voor eigen rekening. 

Vrijdagmorgen 15 oktober. Om 7.00 uur vertrekken 10 enthousiastelingen en een bus vol 

schooltassen, kleding en andere hulpgoederen naar Roemenië. De ontmoeting met Imre en 

Maria en veel anderen was opnieuw hartverwarmend. Samen met Imre bezochten we zes 

dorpen om mensen daar te bemoedigen, rugtassen met schoolspullen en kleding uit te 

delen. De ontmoeting met meerdere voorgangers en leiders van zigeunerdorpen was 

bemoedigend en een zegen voor alle betrokkenen, evenals de voorgangersconferentie. De 

week vloog om en de terugreis.  

November – December 2021 

Nog steeds hebben we in Nederland last van corona maatregelen waardoor geplande 

presentaties niet door kunnen gaan. Janneke Brouwer organiseert een kaartenactie waarvan 



de opbrengst bestemd is voor Ro-Manna. Met de winter in aantocht lopen de acties Food & 

Wood (eten en hout voor de kachel) gewoon door.  

We zijn nog niet klaar…….. 

Dank nogmaals voor uw hulp, steun en gebed voor dit prachtige werk. 

Bestuur Ro-Manna.  

Mannie, Fenny, Matthijs en Harry 


