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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 Fekete –van Rijssel woont al meerdere
jaren in Roemenië. Zij werkt daar in het kindertehuis “Lidia Home”. Naast Sandra
ondersteunt de stichting ook Lidia Home, de zigeunerschool en het AP project van de
CE-Union.

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
Ali Groenendijk
relatieonderhoud en voorwerk voor goederentransport
Harry de Haan
algemeen adjunct en webmaster
Corrie de Jong
secretaris
Ria van Rijssel
relatieonderhoud en creatieve zaken
Marianne van der Veer
PR en redactie Tudósitó
Het bestuur heeft in het jaar 2008 3 x vergaderd.
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Het jaar 2008
Voorlichting
Presentaties
13 maart geven Aart en Ria in Leens op een gemeenteavond voorlichting over de
projecten van stichting ROKI. Het geheel wordt ondersteund door een
Powerpointpresentatie. Ook was er ruimte voor een verkooptafel van de stichting
ROKI.

6 september 2008 bezoeken Szabo Istvan en Lidia Nederland.
Lidia is werkzaam in Lidia Home en Istvan is projectmanager bij een christelijke
stichting in Roemenië: CE-Union. Istvan bestuurt het AP-project waar ROKI zich aan
heeft verbonden. Tevens leidt Istvan Dorcas Home eveneens in Tirgu-Mures. ROKI
heeft tijdens hun bezoek aan Nederland een avond georganiseerd voor sponsors en
belangstellende in de roeping in Wilnis.

Op deze avond vertelde Istvan over de gezinnen van het AP project. Het geheel
werd ondersteund met foto‟s.
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Sandra Fekete – van Rijssel

Maria Anna geboren 2 juli 2008
Sandra wordt wel de ogen van stichting ROKI genoemd. Vragen over Lidia Home of
de andere projecten van stichting ROKI worden door haar op locatie bekeken en
gerapporteerd aan de stichting. Ook haar blijvende inzet voor Lidia Home maakt deel
uit van haar werkzaamheden voor Stichting ROKI.
Vanaf het begin is zij afhankelijk van giften van particulieren. Later liepen die giften
via stichting ROKI, waarvan zij thans een maandelijkse bijdrage krijgt. Deze
ondersteuning blijft noodzakelijk omdat de kosten van levensonderhoud in Roemenië
door de beide personen van het echtpaar verdiend moet worden. De kosten zijn de
laatste jaren (rond de toetreding van Roemenië tot de EU) omhoog geschoten tot
bijna het Europese niveau, terwijl de inkomens niet of bijna niet zijn gestegen.
Na de geboorte van hun dochtertje gebruikte zij de mogelijkheid van
ouderschapsverlof, maar heeft desondanks een toezichthoudende functie
geaccepteerd in Lidia Home.
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www.roki.nl
Ook dit jaar zijn diverse updates geplaatst om onze online lezers te informeren. 11
nieuwsberichten zijn geplaatst omtrent projecten, activiteiten en verslagen. Er zijn
onder andere 2 rondzendbrieven van Sandra, een jaarverslag, en een Tudósitó
geplaatst. Ook zijn er 8 ROKI webnieuws berichten uitgegaan naar ruim 130 emailadressen. Diverse berichten en webpagina‟s waren er betreffende de C1000
Bestekactie. De mensen wisten via de website en e-mailadressen de stichting te
vinden. Door opschoning van historische webpagina‟s wordt de website overzichtelijk
gehouden. Momenteel is informatie vanaf 1 januari 2006 opgenomen. Stichting ROKI
is bereikbaar via het web op www.roki.nl en de e-mailadressen info@roki.nl,
contact@roki.nl en nieuwsbrief@roki.nl
Dit jaar een foto uit één van de fotoalbums van uit het nieuwsitem van 3 juli 2008:
met een knipoog van de kleine Anna, dochter van Sandra en Attila!
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Rondzendbrief
Drie maal schreef Sandra een rondzendbrief voor de achterban. In januari, juni en
december.

Public Relations
Ook in 2008 is er een Tudósitó verschenen.
Een groeten uit…….kaart, en een visitekaart zijn
in 2008 gemaakt om bij de PR te gebruiken.
In augustus is er een bericht gezonden naar de
regionale kranten. Het bericht toont het uitreiken
van de besteksetjes van de C1000 aan één van
de kinderen in Lidia Home en een groepsfoto
van Lidia Home

Activiteiten
Nieuwjaarsmarkt
3 januari is stichting ROKI met een kraam op de Nieuwjaarsmarkt van gemeente De
Ronde Venen aanwezig geweest.

C1000 bestek actie
Na een aarzelend begin kwam er een stroom op gang. Stichting ROKI wilde voor de
17 kinderen in Lidia Home een eigen besteksetje sparen. Dit werden uit eindelijk 170
setjes. De medewerkers van het kindertehuis kregen daardoor ook elk 6 setjes voor
hun eigen familie De overige setjes blijven bewaard tot de jongeren een eigen
huishouding gaan voeren Hiermee hebben ze dan een mooie start van hun uitzet. De
setjes die de kinderen nu kregen zijn alle voorzien van hun eigen naam gegraveerd
door juwelier Nant Hartel te Wilnis

Creatieve activiteiten
Het hele jaar 2008 zijn er kaarten,
luiertaarten, mezenbollen, en andere
creaties verkocht.

GKV Leens
De diaconie van de gemeente Leens
heeft besloten het een project van
stichting ROKI voor 2 jaar financieel te
ondersteunen. In de gemeente wordt
door de kerk en de basisschool acties
georganiseerd.
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Jaarmarkt Kockengen
Op 6 september heeft stichting ROKI een kraam op de jaarlijkse markt in Kockengen
bemand.

Reünie zusterkamp Doetinchem
Op 1 november heeft stichting ROKI een verkooptafel ingericht op de reünie van het
zusterkamp in Doetinchem.

Panfluiten
Voor een muziekleraar worden regelmatig panfluiten gekocht in Roemenië. Voor
iedere meegebrachte panfluit wordt een extra gift gegeven aan de stichting.

Kleding- en speelgoedbeurzen
Peuterspeelzaal „De Duikelaar en Rakkertjes‟ te Vinkeveen
houdt een beurs voor kinderkleding en speelgoed om fondsen
te werven voor de speelzaal. De aanbieders van te verkopen
spullen worden uitgenodigd restanten aan stichting ROKI te
geven.
Speeltuinvereniging 'De Zudde' te Nieuwkoop houdt 2 keer per
jaar een beurs voor kinderkleding en speelgoed om fondsen te
werven voor scholen en gezamenlijke voorzieningen. Stichting
ROKI mag de restanten ophalen na de beurs.

Goederen transporten
De goederen worden per vrachtwagen vervoerd naar Oradea. Dit is de eerste grote
plaats in Roemenie als men vanuit het westen het land binnenkomt. Sandra haalt de
goederen op en brengt ze naar Tirgu Mures. In het jaar 2008 is 20 m3 naar
Roemenië getransporteerd.
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Financiën
Wat betreft de financiën van de stichting mogen we telkens en ook dit jaar weer
terugkijken op een goed jaar.
Harten en ook de portemonnee van vele mensen voor het werk van de stichting
werden weer geopend. We zijn hiervoor bijzondere dank verschuldigd aan onze God.
Voor de kosten van Sandra, Lidia Home en sponsoring kinderen mochten we
Є 7.785 ontvangen en weer doorbetalen. Het aantal kinderen dat is gesponsord is
10.
Uit de voorziening, die destijds is gevormd uit een campingactie georganiseerd door
een aantal vrijwilligers buiten onze stichting, is een bijdrage van Є 4.000, -gegeven
voor de vervanging van een personenbusje voor Lidia Home. De genoemde actie
was destijds specifiek gehouden voor dit doel.
Voor het Abandon Prevention Project en de kosten voor het geven van onderwijs op
de zigeunerschool in Tirgu Mures is in 2008 een bedrag besteed van. Є 10.640.
Deze gelden zijn onttrokken uit de reserve projecten die destijds is gevormd uit
ontvangen gelden van een bedrijf uit de gemeente De Ronde Venen.
Het batig saldo van de ontvangen giften minus de door de stichting gemaakte kosten
was in 2008 Є 1.068.
Dit saldo zal worden gestort in de algemene reserve van de stichting.
De door de stichting gemaakte kosten waren in 2008 ongeveer 11 % van de
ontvangen bedragen.
De penningmeester

Pagina 9
Jaarverslag St. ROKI 2008

Projecten
Lidia Home
Het kindertehuis werd in 2008 omgevormd tot
doorgangshuis. Kinderen en jongeren worden
geholpen tot
zelfstandig
functionerende
individuen. Daar is veel geld en gebed voor
nodig, want het zijn en blijven ontheemde
pubers. Sandra werkt al 10 jaar in Lidia Home
en heeft met de jongeren en vertrouwensband
opgebouwd. Sandra vervult nu de functie als
coach voor de jongeren en voor het personeel.
In december 2008 heeft stichting ROKI een
financiële bijdrage gegeven voor de extra
uitgaven met kerst, en voor schoenen voor de
jongeren.
Sponsoring kinderen
Er zijn in het jaar 2008 10 kinderen gesponsord.
Mattias familie
Een meisje en haar tweeling broertjes kwamen na een erbarmelijke thuissituatie in
Lidia Home tot rust.
Nu zijn ze ondergebracht bij een gezin in een dorp om verder op te groeien. De
oudste is de doopdochter van Sandra, zij bezoekt dit gezin 1 x per maand.
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AP project
In 2006 is stichting ROKI in het AP project gestapt. AP staat voor Abandon
Prevention. Dat betekent „het voorkomen dat ze verlaten worden‟. Dit is een
Roemeens project in samenwerking met de stichting CE Union. Een team van
werkers kijkt uit naar deze kinderen. Ze worden begeleid en ondersteund. Het doel is
ze uit het slop te halen en te re-integreren in de maatschappij.
Momenteel worden er 10 families in dit project ondersteund. Hierbij zijn veel kinderen
betrokken.

Van Szabo Istvan ontvangen we ieder kwartaal een verslag van de projecten.

Zigeunerschool
Sinds begin 2006 sponsort ROKI de kokkin en de naailerares, zo ook in 2008.

Contacten met andere stichtingen
Stichting Oost Europa Zending
De goederen transporten naar Roemenië worden door de stichting Oost Europa
zending verzorgd.

Stichting vijf broden Twee Vissen
De hoofdsponsor van de zigeunerschool in Tirgu Mures.
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Reizen naar Roemenië
28 maart – 16 april
Aart en Ria bezoeken Roemenië.

7 juli – 29 juli
Aart en Ria bezoeken Roemenië. Uit een reisverslag:
We hadden weer een heerlijke tijd bij Sandra en Attila. Het was ook weer fijn om bij
de kinderen in Lidia Home te zijn. Er waren nadat we er van de zomer waren weer
aardig wat veranderingen geweest.
De 3 oudste meiden waren naar boven verhuisd en hebben daar alle drie een eigen
kamer en het is de bedoeling dat ze daar gaan leren voor zichzelf te zorgen. Zoals
eten koken, schoonmaken en hun eigen kleding wassen.
Monika en Feri en Zoli zijn ook niet meer in Lidia Home, ze zijn ondergebracht bij een
pleeggezin. De Mattias familie, deze familie wordt financieel ondersteund door
stichting ROKI. De 2e week dat we er waren zijn we er op bezoek geweest en we
konden zien dat ze het erg goed hebben. Het is wel wat anders dan in Lidia Home.
Aandacht van 2 ouders en de vrijheid rondom het huis.
We zijn ook een dag mee geweest met Istvan. Hij ging langs verschillende projecten
om er te gaan kijken en er voor de kinderen een schoenendoos achter te laten vol
met cadeautjes.

Tenslotte
Als bestuur willen we met dit jaarverslag verantwoording afleggen naar u als sponsor.
We zijn dankbaar voor het werk dat gedaan mocht worden en de hulp die aan velen
is verleend. Dit in afhankelijkheid van en tot eer van onze hemelse Vader.
Wij vragen u het werk van stichting ROKI te dragen in uw gebeden. Alleen dan
mogen wij in het komende jaar zegen verwachten en tot zegen voor onze naasten
zijn.
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