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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.
Lidia Home en de zigeunerschool worden door de stichting ondersteund, en er zijn
plannen voor het AP project.

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
Marianne van der Veer
redactie nieuwsbrief
Het bestuur heeft in het jaar 2005 zeven maal vergaderd.
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Het jaar 2005
Voorlichting
www.roki.nl
Door middel van de website houdt stichting ROKI de digitale lezers op de hoogte van
alle activiteiten. De website en de maillist zijn een belangrijk PR onderdeel van de
stichting. In 2005 is de hosting van de website professioneel ondergebracht bij de
stichting ICHTHUS. Deze stichting huist tientallen christelijke stichtingen en onze
ROKI pagina’s zijn daar in goede handen. Ook beschikken we nu over professionele
emailadressen zoals info@roki.nl contact@roki.nl en nieuwsbrief@roki.nl Ook Emailings werden 2 maal via het roki.nl email verstuurt naar ruim 110 emailadressen.
De website zelf werd met 4 nieuwsitems bijgewerkt, waaronder het Zomernieuws en
Decembernieuws. Ook werd 3 keer informatie over projecten (zie hoofdstuk
Projecten in dit jaarverslag) toegevoegd. Als u het jaarverslag 2005 leest zal het
inmiddels een plaats hebben op de website www.roki.nl : Onder de knop links
‘Verslagen’ en vervolgens het gebied ‘Jaarverslag’.

Rondzendbrief
In het jaar 2005 zijn er vier rondzendbrieven van Sandra verzonden. Deze brieven
zijn ook te lezen op www.roki.nl
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Sandra in Nederland
Maart 2005
Sandra heeft samen met Ria van Rijssel de zendingsconferentie van 4 t/m 8 april in
Krimpen aan den IJssel bezocht. Deze conferentie werd georganiseerd door Oost
Europa Zending.
December 2005
Sandra geeft op 17 december voorlichting- en ontmoetingsavond in de Roeping te
Wilnis.

Externe contacten
•

Bij de evangelische boekhandel “Kom en Zie” in Wilnis ligt de folder van
stichting ROKI op de toonbank met daarnaast een spaarpot. Ieder jaar wordt
er gekozen voor een goed doel, dit jaar is stichting ROKI het goede doel.

•

Regionale kranten
Aan verschillende regionale kranten waaronder “De Nieuwe Meerbode” zijn
reisverslagen met foto’s geplaatst van de JV Jeugd Verenging op weg naar
Roemenië.
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Activiteiten
Stichting ROKI helpt kinderen in Roemenië middels projecten. Om die te financieren
of te bevoorraden voeren we activiteiten uit. Deze hebben een eenmalig of een
continu karakter.

Periodiek
•
•
•
•

Aanwezig op de nieuwjaarsmarkt De Ronde Venen
PC (onderdelen) verzamelen en verkopen
Verkopen van snuisterijen op camping ‘de Oldemeijer’ te Hardenberg
Verkoop van eigengemaakte kerstkaarten. Ook dit jaar zijn de eigengemaakte
kaarten van de kinderen uit Lidia Home verkocht in Nederland

Eenmalig
•

Zangavond in de hervormde gemeente te Wilnis
In samenwerking met het jongerenkoor Jehuda is er een zangavond
georganiseerd.

•

Braderie in Kockengen
Tijdens de braderie zijn er goederen
verkocht, de opbrengst is voor de
transporten naar Roemenië.

•

Een oliebollenactie op camping de
Oldemeijer
Deze spontane actie bracht een mooi
bedrag bijeen op de camping van de
Familie Zomer.

Creatief
Ria van Rijssel en Ali Groenendijk organiseren workshops, en maken daarnaast ook
kaarten voor de verkoop. De workshops die gegeven zijn in 2005:
• Herfststukken
• Windlicht
• Kerststukken
• Kerstkransen
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Financiën
Ieder jaar zijn we als bestuur 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. Hem komt toe alle lof eer en dank.
Voor de uitvoering van de diverse taken zijn we weer door vele particulieren,
bedrijven en stichtingen financieel gesteund.
Het ontvangen gelden voor Sandra, Lidia Home en sponsoring kinderen van Є 5.328
konden we voor zover nodig weer doorbetalen. De niet doorbetaalde bedragen zijn
gestort in een voorziening. Het aantal kinderen dat is gesponsord is van 7
toegenomen naar 9. Het overschot van de jongerenreis naar Roemenië van ruim
Є 2.000 mocht door de stichting worden besteed. Hiervan wordt aan de kinderen in
Lidia Home gedurende een half jaar wekelijks fruit gegeven, thermostaatkranen in
Lidia Home geplaatst en het restant van Є 1.091 zal in overleg met de jongeren in
2006 worden besteed.
De door de stichting gemaakte kosten waren in 2005 ongeveer 3% van het
ontvangen bedragen.
Aan de reserve projecten die per 31 december 2005 Є 29.450 groot is zal het batig
saldo van de stichting van Є 4.177 nog worden toegevoegd. Deze reserve was
bestemd door de uitbreiding van de zigeunerschool. Aangezien deze uitbreiding een
aantal jaren is uitgesteld is besloten voor twee jaren gelden beschikbaar te stellen
voor het Abandon Prevention Project en de kosten voor het geven van onderwijs op
de zigeunerschool in Tirgu Mures.
De penningmeester

Pagina 7
Jaarverslag St. ROKI 2005

Projecten
Sandra in Roemenië
Sandra is in Roemenië de ogen van de stichting. Stichting ROKI voorziet in het
levensonderhoud van Sandra. In het najaar van 2005 is Sandra gevraagd om de
directie van Lidia Home te ondersteunen. Haar taak is nu voor een deel
organisatorisch in Lidia Home, en het andere deel het werken met de kinderen in
Lidia Home.

Lidia Home
Sponsering van een kind in Lidia Home
Voor het sponsorgeld kan er schoolbenodigdheden, kleding en voldoende voedsel
worden gekocht. Alle sponsors ontvingen in maart een eigengemaakte bladwijzer
van hun sponsorkind.
De JV “op weg”naar Roemenië
Van de hervormde gemeente te Wilnis heeft een werk vakantie georganiseerd voor
Lidia Home. Er zijn drie picknick tafels geplaatst in de tuin van Lidia Home en er is
een carport gemaakt. In de eerste week is er door de jongeren van de JV een
Vakantie Bijbel Week georganiseerd voor de kinderen van Lidia Home.
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Eenmalige project ondersteuning Lidia Home
Stichting ROKI heeft in 2005 eenmalige projecten financieel kunnen ondersteunen.
• Een nieuwe koelkast voor Lidia Home
• Thermostaat kranen
• Xerox kopieermachine
• Personeelsavond
• Wekelijks fruit voor de kinderen

Wasserij
Stichting ROKI heeft een financiële bijdrage geleverd om een wasserij onder de
paraplu van de CE-Union helpen in te richten. De kinderen van Lidia en Dorcas
Childrens Home kunnen hier werkervaring opdoen. Zo wordt actief aan een
toekomstperspectief van deze jongeren gewerkt. De wasserij is in de zomer van
2005 van start gegaan.

Zigeunerschool
De workshop het naaiatelier en computers
Het afstudeerproject van de deelnemers is een schort voor de kinderen. Door Aart en
Ria van Rijssel is voorgesteld om meer schorten te maken, zodat deze in Nederland
verkocht kunnen worden. In maart 2005 zijn er diploma’s aan de eerste studenten
uitgereikt.
Nieuwbouw zigeunerschool
Een deel van het bestuur van de stichting heeft in Roemenië een bespreking gehad
over de plannen voor de nieuwbouw van de zigeunerschool. Het is een jaar geweest
van veel overleg met de betrokkenen in Roemenië. Eind van het jaar 2005 heeft het
bestuur van stichting ROKI besloten voorlopig af te zien van nieuwbouw voor de
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zigeunerschool. We besluiten om de zigeunerschool in de volgende projecten
financieel te ondersteunen.
• Het salaris van naailerares
• Het salaris van de kok
• Het voedselprogramma

AP Project (Abandon Prevention)
Eind 2005 komt de vraag vanuit Roemenië om financiële ondersteuning voor een
nieuw op te starten project. Het project omvat:
•
•
•
•

Opvang bieden aan straatmoeders met baby’s.
Ondersteuning van familie in urgente nood met kleine kinderen. Familie die
anders in de steek gelaten worden.
Financieel en morele ondersteuning voor deze gezinnen. Met als doel
reïntegreren in de eigen omgeving en werk vinden.
Opleidingen voor jonge moeders.

Het jaar 2005 sluiten we als bestuur van stichting ROKI af nog in gesprek zijnde met
de project leider van dit project Szabo Istvan.

Transporten en inzamelingen
Stichting ROKI zamelt kleding en goederen in. Niet alle goederen mogen de grens
over. Deze worden dan verkocht bij verkopingen, markten e.d. Van deze opbrengst
worden de transportkosten betaald. In 2005 is 7 kuub kleding naar Roemenië
getransporteerd.
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Contact met andere stichtingen
Samenwerking met Curcubeu Foundation
Er zijn in dit jaar besprekingen geweest over de nieuwbouw van de zigeunerschool.

Stichting Vijf broden Twee Vissen (Krimpen aan den IJssel)
Deze stichting is hoofdsponsor van de zigeunerschool in Tirgu Mures. Het financieel
ondersteunen van projecten van aan de zigeunerschool gaat in samenwerking met
deze stichting.

Werkgroep Liemeer helpt Oost Europa
Deze werkgroep heeft contactenpersonen in Roemenië die weer contact hebben met
ouders die gesponsorde kinderen in de christelijke gezinnen hebben opgenomen.
Per gezin wordt gekeken naar het inkomen en een bedrag per maand vastgesteld
dat de ouders als aanvulling ontvangen als ze een (wees)kind in het gezin opnemen.
Het overleg met deze werkgroep en stichting ROKI had in dit jaar het karakter van
kennismaking.

Stichting SOS De Ronde Venen
De contacten die er zijn hebben betrekking tot een financiële bijdrage voor onderwijs
in ontwikkeling landen.

Stichting Oost Europa Zending
De goederentransporten naar Roemenië worden door deze stichting verzorgd.
Stichting ROKI ‘koopt’ vrachtruimte voor transport. Tevens is door Sandra en Ria
van Rijssel een zendingsconferentie bezocht bij deze stichting bezocht.
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Reizen naar Roemenië
•

April 2005
Aart en Ria van Rijssel bezoeken Roemenië en Sandra reist op de heenreis
mee naar haar thuis in Roemenië.

•

Augustus 2005
Aart en Ria van Rijssel, en Dick en Ali Groenendijk bezoeken Roemenië.
Tijdens deze reis is er een bestuurvergadering geweest met de Curcubeu
Foundation met als onderwerp de nieuwbouw van de zigeunerschool.

•

November 2005
Aart en Ria van Rijssel en Marianne van der Veer bezoeken Roemenië.
Ria en Aart hebben een werkbezoek gebracht aan de zigeunerschool.
Ria, Aart en Marianne bezoeken een project van de stichting Vijf Broden en
Twee Vissen, een voedselprogramma voor de straatkinderen.
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Tenslotte
In het jaar 2005 zijn veel plannen gemaakt voor de toekomst. De zigeunerschool is in
dit jaar project-gewijs ondersteund. Als bestuur zeggen we u als lezer van dit
jaarverslag dank voor uw positieve ondersteuning in welke vorm ook. Voor uw
gebed, voor uw handelen, en voor uw giften.

‘Benieuwd waarheen God ons de weg leidt in 2006.’

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