Jaarverslag 2003 Stichting ROKI

Inhoudsopgave

Inleiding
Stichting ROKI
Grondslag
Doelstelling
Bestuur
Het jaar 2003

2
2
2
2
2
3

Voorlichting
www.roki.nl
Rondzendbrief
Boekentafel en bibliotheek
Voorlichting en presentatie
ROKI folder

3
3
3
3
3
3

Activiteiten

4

Financiën

5

De projecten
Sandra in Roemenië
Bibliotheek voor Zigeunerschool
Een winter lang fruit
Transporten

6
6
6
6
6

Reisverslagen

7

Tenslotte

7

Pagina 1 van 7

Inleiding
De Stichting ROKI met als vestigingsadres Wilnis, gemeente De Ronde Venen is in
mei 2002 opgericht. De bestuursleden van de stichting hebben allen gemeen dat zij
het land Roemenië een warm hart toedragen. De Stichting wil zich inzetten om de
leefomstandigheden van Oost-Europese kinderen te verbeteren.
Een dochter van een bestuurslid ( Sandra van Rijssel ) woont al meerdere jaren in
Roemenië. Zij werkt daar als vrijwilligster in een kindertehuis “Lidia-Home”. Zij
heeft de ‘zorg’ over twee van de twintig kinderen van Lidia-Home en is
verantwoordelijk voor hun welzijn. Via haar werd ook contact gelegd met een
zigeunerschool aan de zuidkant van de stad Tirgu Mures waar tegen de heuvel een
krottenwijk is gesitueerd. Voor het kindertehuis en de zigeunerschool heeft de
stichting plannen om de kinderen op weg te helpen.

Stichting ROKI
De stichting heet statutair: Stichting ROKI en is gevestigd in Wilnis ( gemeente De
Ronde Venen ).

Grondslag
De bijbel, waarin de Drie-enige God Zich heeft geopenbaard, vormt de basis van
waaruit de doelstelling van de Stichting zal worden uitgevoerd en verschaft de
normen en waarden voor het denken, spreken en handelen van de Stichting.

Doelstelling
1. Het bevorderen van het geestelijke en lichamelijke welzijn van kinderen in
economisch achtergebleven gebieden en/of landen buiten Nederland;
2. Een bijdrage te leveren aan de geestelijke en economische ontwikkeling van
de bevolking in economisch achtergebleven gebieden en/of landen;
3. Het bevorderen van de uitzending en ondersteuning van mensen naar
economisch achtergebleven gebieden en/of landen in de vorm van een
diaconale tijd;
4. En voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.

Bestuur
De stichting heeft de volgende bestuursleden:
Aart van Rijssel
voorzitter
Cees Broere
penningmeester
Dick Groenendijk
algemene zaken
Corrie de Jong
secretaris
Harry de Haan
algemeen adjunct
Ria van Rijssel
relatieonderhoud en creatieve zaken
Ali Groenendijk
relatieonderhoud en voorwerk voor goederentransport.
Het bestuur heeft in het jaar 2003 vier maal vergaderd.
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Het jaar 2003
Voorlichting
www.roki.nl
De Stichting is op internet te vinden op www.roki.nl.
Sinds 15 februari 2003 was de eerste opzet van de ROKI website in de lucht.

Rondzendbrief
Via de e-mail en via de post is er dit jaar drie maal de rondzendbrief van Sandra naar
125 geïnteresseerden verzonden. Daarin verhaald Sandra over het doen en laten in het
kindertehuis Lidia-Home en over de kinderen van het kindertehuis.

Boekentafel en bibliotheek
Iedere vrijdag is er bij de boekentafel en de bibliotheek in gebouw de Roeping achter
de Hervormde Kerk te Wilnis een tafel met kaarten. Deze zijn gemaakt door een
creatief clubje, aangevuld met gemeenteleden, die hun zelfgemaakte kaarten ter
verkoop aanbieden.

Voorlichting en presentatie
Sandra heeft in de periode dat zij in Nederland was op drie scholen in De Ronde
Venen voorlichting gegeven over haar werk in het kindertehuis en over het land
Roemenië.
Tevens heeft zij in maart een presentatie gehouden over deze onderwerpen in
Vinkeveen. Voor de Zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk. Ook heeft zij
een avond gesproken over deze onderwerpen bij de Christenvrouw in de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Mijdrecht.
In juli was er een presentatie op het kinderkamp van de Westerkerk in Capelle aan den
IJssel.
Bij deze voorlichting werd gebruik gemaakt van de door Sandra geproduceerde
videofilm over Roemenië en het kindertehuis Lidia-Home en werd zoveel mogelijk
een verkooptafel ingericht met goederen welke in Roemenië zijn ingekocht.

ROKI folder
Bij de voorlichtingsavonden en presentatie’s werd de speciale informatiefolder
gebruikt, welke professioneel in kleur is geprint.
Begin van het jaar 2003 zijn er 800 van deze folders gemaakt.
Voor de kinderen op het kinderkamp zijn bladvinders gemaakt die in plaats van een
folder aan de kinderen zijn meegegeven.
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Activiteiten
Tijdens de scholendienst in februari 2003 is er in drie kerken een collecte geweest
voor de Stichting. Dit was in twee kerken in Wilnis en één kerk in Waverveen.
In maart was er een deurcollecte in de Gereformeerde kerk in Vinkeveen.
In juni op de braderie van Wilnis was er een kraam ingericht waarin goederen vanuit
Roemenië werden verkocht en voorlichting werd gegeven aan de bezoekers van de
kraam.
In oktober was er een zangavond in de Hervormde kerk te Wilnis met medewerking
van het jongerenkoor Jehuda en het kinderkoor Ismaël.
Van gekregen pc’s wordt door één van de bestuursleden weer goed bruikbare pc’s
gemaakt en verkocht. Dit jaar zijn er 3 computers en onderdelen verkocht.
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Financiën
Wat betreft de financiën van de stichting mogen we terug kijken op een goed jaar. Wij
zijn hier dan ook bijzonder dank verschuldigd aan God die de harten van vele mensen
voor de stichting heeft geopend.
Voor de kosten voor Sandra, Lidia-Home en sponsering kinderen mochten we € 6.066
ontvangen en weer doorbetalen.
Voor het project zigeunerschool is in 2003 € 1.252 ontvangen. Voor de kosten van de
bibliotheek is € 300 uitbetaald, en voor het grondonderzoek als voorbereiding op de
uitbreiding van de zigeunerschool € 500. Het resterende bedrag is gestort in de reserve
projecten die per 31 december 2003 € 13.155 groot is. Deze reserve is voornamelijk
bestemd voor de uitbreiding van de zigeunerschool.
Het batig saldo van de ontvangen giften minus de door de stichting gemaakte kosten
was in 2003 € 4.197. Dit saldo is bestemd door € 1000 te storten in een voorziening
Lidia-Home ter opvang van mogelijke calamiteiten in het kinderhuis, en het restant te
storten in de algemene reserve van de stichting.
Op de reserve projecten en de algemene reserve hopen we spoedig aanspraak te
moeten maken voor de financiering van de uitbreiding van de zigeunerschool.
De Penningmeester.
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De projecten
Sandra in Roemenië
Sandra van Rijssel werkt in Lidia Home in de stad Tirgu Mures in de landstreek
Transsilvania, ongeveer ten noorden van het midden in Roemenië. Zij woont en werkt
daar sinds november 1999 als vrijwilligster. Zij is ‘moeder’voor Atilla, een jongen
van 13jaar, en van Monica een meisje van 5 jaar.
Zij is opgenomen in het verzorgende team van het kinderhuis. Dat betekent werken
volgens rooster. Een gewone baan dus, maar dan zonder inkomen.

Bibliotheek voor Zigeunerschool
Aan de rand van de stad Tirgu Mures staat een zigeunerschool. Deze school staat aan
de rand van een krottenwijk met naar schatting 500 zigeuners. Zigeuners in Roemenië
zijn erg achter gesteld en behoren tot de allerarmste. Een Roemeense christelijke
Stichting “Curcubeu”, (Regenboog) heeft een school gesticht voor de
zigeunerkinderen
De zigeunerschool biedt dagelijks onderwijs voor ca. 50 kinderen van diverse
leeftijden. De opzet van de school is om de kinderen die allemaal niet eerder
onderwijs hebben ontvangen of andersinds een leerachterstand hebben, op een
zodanig niveau te krijgen dat ze door kunnen stromen naar het reguliere
staatsonderwijs.
De middelen voor de zigeunerschool worden extern gefinancierd.
De bestuursleden hebben tijdens hun bezoek op de zigeunerschool contacten met de
onderwijzeressen op deze school.
De school wil een bibliotheek opzetten, het startbedrag van € 300,- is aan de school
geschonken, waarna de bibliotheek is voorzien van boeken en
computerleerprogramma’s.
Nieuwbouw zigeunerschool.
Tijdens de contacten op de zigeunerschool kwam naar voren dat het gebouw te klein
werd voor de hoeveelheid kinderen.Gesprekken werden in gang gezet om te komen
tot plannen.
Opties voor plaatsen werden één voor één afgewezen, terwijl nu de plaats is
vastgesteld.
Het is voor Nederland een traag proces, maar kennelijk voor Roemeense begrippen
acceptabel. Het bestuur beraad zich in 2004 hoe het verder moet met dit project.

Een winter lang fruit
Er is weinig geld in Lidia-Home om fruit te kopen, het geld wat is opgehaald op het
kinderkamp van de Nieuwe Westerkerk in Capelle aan den IJssel is voor dit doel
geschonken.
Op de internet website www.roki.nl van de stichting is een uitgebreide omschrijving
van de projecten te vinden.

Transporten
De Stichting ROKI verzameld kleding en andere hulpgoederen in. Deze goederen
worden gecontroleerd in een garage en daar verpakt in dozen met een vast afmeting.
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Tegen betaling van een vaste prijs per kubieke meter worden deze dozen naar Oradea
in Roemenië verstuurd via de Oost Europa Zending ( OEZ ), te Krimpen aan de Lek.
In het jaar 2003 heeft Stichting ROKI 3 maal 4 tot 7 kubieke meter goederen
vervoerd via dit transport van OEZ.
Op de internet website www.roki.nl van de stichting wordt opgenoemd aan welke
goederen er op dit moment dringend behoefte is.

Reisverslagen
Van het jaar 2003 zijn 3 Roemenië reisverslagen beschikbaar op de internet website
www.roki.nl
Reisverslag 20 februari t/m 1 maart 2003
•
Reisverslag 6 augustus t/m 27 augustus 2003
•
•
Reisverslag 21 oktober t/m 27 oktober 2003

Tenslotte
Door jaarlijks meerdere werkbezoeken van bestuursleden en andere geïnteresseerden
af te leggen, wordt een beeld gevormd van mogelijke projecten van de stichting.
Bij deze bezoeken wordt ook kleding en andere goederen meegenomen naar
Roemenië.
U begrijpt dat het altijd weer een feest is als er een bezoek plaats vindt. Verschillende
bestuursleden hebben de sfeer en de liefde in het kinderhuis al mogen proeven.
De kosten van deze reizen worden door de bestuursleden zelf betaald, soms reist
iemand tegen betaling mee, waardoor de kosten worden gedrukt.
Het bestuur dankt u allen voor de materiele en morele steun, die wij in 2003
ontvingen en rekenen ook weer op u in 2004. De problemen zijn en blijven zeer groot,
waardoor de allerarmsten extra de dupe worden. De Stichting ROKI wil zich hiervoor
blijven inzetten.
De Stichting ROKI doet dit niet in eigen kracht, maar zijn afhankelijk van de kracht
van de God, de hemelse Vader.

De bestuursleden,
Aart en Ria van Rijssel.
Dick en Ali Groenendijk
Harry de Haan
Cees Broere
Corrie de Jong
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