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<p>In het gehele land leven mensen mee met Manneka en worden er regelmatig acties
georganiseerd. Zo ook in Elburg; een klein stadje in de buurt van Zwolle. De kinderen van
kinderclub van de Vrije Evangelische Gemeente; de �De Veggies� zijn afgelopen seizoen druk
bezig geweest voor Manneka. In het begin van het jaar werd er vertelt over de activiteiten van
Manneka en de kinderen waren zo enthousiast, dat we besloten om Manneka te �adopteren�.
Iedere week als we bij elkaar kwamen brachten we het werk van Mambu en Anneke in gebed
en leefden we mee. Toen kwam er een idee voor een actie.</p> <p>Alle kinderen van de club
kregen 5 euro en mochten dit gaan gebruiken om meer geld mee te verdienen voor Manneka.
Zoals de gelijkenis met de talenten uit Matthe�s 25. Wat zijn de kinderen druk geweest; de �n
verkocht paaseitjes, de ander bloemen en weer een ander deed bijvoorbeeld klusjes in huis. Er
waren kinderen bij die wel meer dan 60 euro bij elkaar verdienden voor dit goede doel! Het was
erg leuk, dat de kinderen zelf konden vertellen aan Mambu en Anneke wat ze hadden gedaan,
want ze zijn speciaal voor ons langs geweest in Elburg! Ze hebben daar het �n en ander vertelt
over hun organisatie en we hebben een heleboel foto's gezien; SUPER!</p> <p>Met het geld
dat ze gekregen hebben, zijn een hele berg christelijke dvd's gekocht om te kunnen laten zien
aan de mensen in Liberia. Wat fijn dat wij daar een kleine bijdrage aan konden leveren!</p>
<p>Lijkt het u/jou ook leuk om een actie op te zetten voor Manneka? Stuur dan een mailtje via
deze <a href="index.php/contact-webmster">link</a></p> <p>Help Manneka helpen!</p>
<p>Denk er maar eens over na!</p>
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