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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 gelegen. 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 2004 zes maal vergaderd.
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Het jaar 2004
Voorlichting
www.roki.nl
De Stichting is op Internet te vinden op www.roki.nl.
Op 9 december 2004 is een geheel vernieuwde site te zien op het Internet.
Het bestuur van de stichting ziet de website als een onmisbaar communicatiemiddel.

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

ROKI logo en folder
Begin 2004 hebben we contact gelegd met Ad Slomp. Freelance grafisch vormgever,
met de vraag om een logo te ontwerpen voor de stichting. Het uitgangspunt vormt de
verbinding die de stichting vormt tussen twee werelden, dit wordt gesymboliseerd
door de boog, een brug. Daarop staan de letters ROKI, en de O is vervangen door een
cirkel met daarin het kruis verwerkt wat staat voor onze christelijke identiteit.
We zijn als bestuur erg tevreden over het resultaat en ook de folder kreeg hierdoor een
nieuwe uitstraling.

Externe contacten
•
•
•

In het regionale huis aan huisblad De Ronde Venen is gepubliceerd over de
stichting ROKI. Een artikel met foto van het sorteren bij het goederen
inzamelpunt.
Het Witte weekblad, met het kettinggesprek over het werk van Sandra en de
stichting ROKI. Een volle pagina met foto van de goederen in de VW
transporteur.
Sandra heeft in het voorjaar een bezoek gebracht en voorlichting gegeven op
de Julianaschool te Wilnis.
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Activiteiten
Stichting ROKI helpt de kinderen in Roemenië middels projecten.
Om die te financieren of te bevoorraden voeren we activiteiten uit. Deze hebben ene
éénmalig of een continu karakter. Voor de uitbreiding van de zigeunerschool is b.v.
veel geld nodig.

Periodiek
•
•
•
•

•

In januari is stichting ROKI aanwezig op de nieuwjaarsmarkt van de gemeente
De Ronde Venen.
Workshops kaarten maken.
PC (-onderdelen) verzamelen en verkopen.
Snuisterijen markt op camping ‘de Oldemeyer’. In Hardenberg.

Kaarten maken voor sponsors. Deze kaarten worden gemaakt door de kinderen
van Lidia Home in Roemenië.
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Eenmalig
•

Op de crea-markt van het Nederlands Dagblad heeft stichting met een stand
allerlei materialen verkocht.

•

Paalzitten
op
camping
‘de
Oldemeyer’.
Te
Hardenberg.
Wat als een grap begon werd serieus voor twee goede doelen. Op camping de
Oldemeyer spraken de twee paalzitter af, dat als er 500 euro zou worden
opgehaald, zij 24 uur op een paal zouden gaan zitten. Al snel was het geld
bedrag toegezegd. Na 24 uur konden de vermoeide, blijde en dankbare
paalzitter bekend maken dat hun actie 1800 euro had opgebracht.
De opbrengst is verdeeld tussen de Stichting Red een kind, en de Stichting
ROKI.
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Financiën
Wat betreft de financiën van de stichting mogen we ook dit jaar weer terugkijken op
een goed jaar. Telkens staan we weer verwonderd dat de harten van vele mensen voor
het werk van de stichting worden geopend. We zijn hier dan ook bijzondere dank
verschuldigd aan onze God.
Voor de uitvoering van de diverse taken is door ongeveer 90 personen, bedrijven en
stichtingen het werk van onze stichting in 2004 financieel gesteund.
Voor de kosten van Sandra, Lidia Home en sponsoring kinderen mochten we € 7.882
ontvangen en weer doorbetalen. Het aantal kinderen dat is gesponsord is 7. De
bijzondere actie voor de vervanging van de auto van Sandra heeft € 6.445 opgebracht
Voor het project zigeunerschool is in 2004 € 22.490 ontvangen, waaronder een bedrag
van € 2.000 voor de inrichting van de praktijkruimte in de zigeunerschool. Voor de
inrichting van de praktijkruimte is € 4.000 uitgegeven en voor de architectkosten voor
de uitbreiding van de zigeunerschool € 500. Het resterende bedrag is gestort in de
reserve projecten die per 31 december 2004 € 28.945 groot is. Deze reserve is
voornamelijk bestemd door de uitbreiding van de zigeunerschool.
Het batig saldo van de ontvangen giften minus de door de stichting gemaakte kosten
was in 2004 € 690.
Dit saldo zal worden gestort 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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Projecten
Sandra in Roemenië
Inmiddels is Sandra 6 jaar werkzaam in het kindertehuis Lidia Home. Lidia Home is
een kleinschalig Christelijk kindertehuis met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met
20 jaar. In het kindertehuis wordt geprobeerd een familie omgeving te stichten om
daarin de kinderen op te voeden. Daar inmiddels een groot aantal kinderen in de
puberteit zijn, is dit een zware opgave voor het personeel. De stichting ondersteunt
hen met gebed, verrassingspakketten, kindersponsoring, en kleding.

Sandra is opgenomen in
het verzorgende team van
het
kindertehuis,
dit
betekent werken volgens
het rooster. Een gewonen
baan,
maar
zonder
inkomen. Sandra is voor
haar inkomen afhankelijk
van giften welke inkomen
via stichting ROKI.

Verantwoorde lectuur
Dit jaar ontving de stichting van de Uitgeverij de Banier prachtige boeken in de
Hongaarse taal gedrukt. De Christenreis van John Bunyan met de afbeeldingen van
Dhr Wessels.
Deze boeken zijn uitgedeeld onder de medewerkers van het kinderhuis Lidia Home.
Vervolgens zijn de boeken verstrekt aan de jeugdvereniging van de kerk waar Sandra
lid van is. En er zijn boeken uitgedeeld onder het personeel van de zigeunerschool in
Tirgu Mures.

Auto voor Sandra
In juni is er een sponsoractie geweest
voor een auto voor Sandra. Haar Dacia
was meer dan 25 jaar oud, en Sandra
heeft onvoldoende verstand voor het
sleutelen aan die auto. In november
mocht Sandra zich de trotse eigenaar
noemen van een tweedehands Opel
Astra Station. Haar oude auto heeft ze
verkocht aan een oudere man, die
graag wilde sleutelen aan de auto.
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Sponsoren van kinderen
Lidia Home is geheel afhankelijk va giften in de vorm van nature. Stichting ROKI wil
financieel bijdrage door te bevorderen dat de kinderen gesponsord worden vanuit
Nederland. De sponsor ontvangt van het gesponsorde kind en foto en korte
beschrijving. Indien de sponsor het wenst kan er gecorrespondeerd worden met het
kind. Sandra beheerst de taal voldoende om de Nederlandse brieven te vertalen.

Workshops voor de zigeunerschool te Tirgu Mures
Een opgeknapte garage is in gebruik genomen als computerlokaal en naaiatelier. De
inrichting van deze lokalen, en de cursus ten behoeve van het naaionderwijs en de
legalisering van computersoftware, en de computercursus, is mogelijk gemaakt door
stichting ROKI in samenwerking met het EO Metterdaad project in Roemenië.
In november ontvingen we de eerste foto’s van deze workshops in volle bedrijvigheid.

Nieuwbouw Zigeunerschool
De eerste stappen voor de nieuwbouw zijn genomen. De kosten voor het werk van de
architect heeft stichting ROKI op zich genomen. De bouwtekening is in een
vergevorderd stadium. Zoals het er nu voor staat
voldoet de tekening aan de eisen die SOS De Ronde
Venen en de NCDO stellen voor eventuele subsidie.
Stichting ROKI heeft toestemming van de eigenaar
van de grond nodig om te mogen starten met
bouwen. Het is niet de bedoeling dat stichting ROKI
eigenaar blijft van dit gebouw, het eigendomsrecht
zal na de bouw overgedragen worden.

Transporten
Via Oost Europa Zending worden hulp goederen naar Roemenië getransporteerd. De
goederen worden per vrachtwagen vervoerd naar Oradea. Dit is de eerste grote plaats
in Roemenië als men vanuit het westen het land binnen komt. Vanuit Tirgu Mures
haalt Sandra van Rijssel de goederen op. De goederen, voornamelijk kleding, worden
door de mensen aangeboden in Wilnis. Ons bestuurslid Ali Groenendijk is coördinator
inzamelingen en zorgt ervoor dat er periodiek wordt gesorteerd. Dit jaar is er 14 kuub
goederen naar Roemenië getransporteerd.
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Contact met andere stichtingen
Curcubeu Foundation en CE Union (Roemeense stichtingen)
In februari brachten Halmen Istvan en Istvan Szabo een bezoek in Nederland. Zij
maakten een reis door Europa om contacten te leggen voor fondsen om hun werk te
voltooien. Zij willen in Roemenië geheel zelfstandig functioneren, ze zoeken voor hun
grote uitgave geld. In het contact met de stichting ROKI was voor nu het doel de
persoonlijke ontmoeting met vrienden.

Stichting Vijf broden Twee Vissen (Krimpen aan den IJssel)
In oktober 2004 hebben we als stichting ROKI en stichting Vijf Broden Twee Vissen
met elkaar gesproken over de nieuwbouw van de zigeunerschool. De stichting uit
Krimpen aan den IJssel is al geruime tijd werkzaam in de zigeunerschool in Tirgu
Mures. Dit bezoek had als doel elkaar te leren kennen en om te ontdekken wat voor
ieder de hoogste prioriteiten heeft.

Stichting SOS De Ronde Venen
In november was er een overleg met Stichting De Ronde Venen. Het doel van deze
vergadering is mogelijkheden onderzoeken tot samenwerken tussen SOS en ROKI bij
het ROKI project: uitbreiding van de zigeunerschool.
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Reizen naar Roemenië
• 15 – 25 maart
Door Aart en Ria van Rijssel.
Tijdens dit bezoek is er gesproken met de stichting Curcubeu over de
nieuwbouw van de zigeunerschool. De plannen in 2004 en het bouwen in
2005. De workshops, de inrichting van het naaiatelier en het computerlokaal.
• 26 juni – 7 juli
Aart en Ria van Rijssel zijn Sandra en Ibolya op gaan halen voor de
zomervakantie. En tijdens deze reis de eerste tekening van de nieuwbouw
bekeken samen met de stichting Curcubeu.
• 2 september – 25 september
Aart en Ria van Rijssel en Dick en Ali Groenendijk.
Een officiële vergadering met de stichting Curcubeu met één agenda punt de
nieuwbouw. Het nieuwe gebouw zal is een noodzakelijke uitbreiding. De
staatsscholen zijn niet bereid de kinderen van de zigeunerwijk op te nemen in
hun school, omdat deze kinderen niet geregistreerd zijn en niet geregistreerde
kinderen geen geld opleveren.
Tevens vragen wij als stichting de garantie dat het gebouw minimaal 5 jaar
gebruikt zal worden als school ( onderwijs ) aan de zigeuners in de wijk.
Istvan benadrukt dat daarin de komende tien jaar geen verandering zal
plaatsvinden, ook al komt Roemenië bij de EU.
• 20 december – 3 januari 2005
Aart en Ria van Rijssel hebben de kerstdagen en het oud en nieuw in
Roemenië bij Sandra doorgebracht.
Een kerstvakantie met daarnaast een bezoek aan de zigeunerschool. De school
vierde hun 5 jarig bestaan. Aart en Ria hebben een gift overhandigd. Ook is er
een gesprek geweest met de Curcubeu Foundation over de plannen voor de
nieuwbouw van de zigeunerschool.
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Tenslotte
In het jaar 2004 zijn veel plannen gemaakt voor de toekomst, hierbij denken we in het
bijzonder aan de bouwplannen voor de zigeunerschool. En ook zijn we dankbaar dat
de workshops goed zijn opgestart met naaimachines en met computers.
Als bestuur zeggen aan u als lezer van dit jaarverslag dank voor uw positieve support
in welke vorm ook. Voor uw gebed, voor uw handelen, en voor alle giften.
Het bestuur van de stichting ROKI doet dit werk niet in eigen kracht, maar in
afhankelijkheid van de kracht van God onze 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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