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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
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 2009 drie keer vergaderd.
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Het jaar 2009
Voorlichting
Presentaties
In december 2009 verzorgde Sandra een informatieavond in de Roeping te Wilnis.
Sandra vertelt over haar werk in Lidia Home en ook over de ontwikkelingen in het
huis.

Sandra Fekete – van Rijssel
Sponsoring Sandra
Aan Sandra zijn in 2009 12 maandelijkse betalingen gedaan voor het zijn van het
oog en oor in Roemenie voor onze stichting. Het aantal sponsors van Sandra was 19
ad € 4.903,00 (2008 8 € 1.813,00) (2007 15 € 1.763,00) Tevens is een gift
ontvangen zijnde het verschil tussen de aan- en verkoop van panfluiten uit
Roemenie.
Aangezien de inkomsten in 2009 hoger waren dan de inkomsten is het verschil
gestort in een voorziening voor de sponsoring van Sandra.
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www.roki.nl
In 2009 hebben we de achterban via de website regelmatig geïnformeerd. Er zijn elf
berichten geplaatst omtrent projecten, activiteiten en verslagen. Er zijn onder andere
een rondzendbrief van Sandra, een jaarverslag, en twee Tudósitós geplaatst. Ook
zijn er drie ROKI webnieuws berichten uitgegaan naar ruim 130 e-mailadressen. In
het voorjaar is Sandra‟s projectomschrijving aangepast en gepubliceerd.
Stichting ROKI heeft in dit jaar de folder vernieuwd. Deze is ook via de startpagina
van de website te vinden onder ROKI Folder 2009. Onze bevriende stichtingen zijn
ook op deze pagina opgenomen, waaronder onze nieuwe vervoerder : Stichting
Roemenië Hoop en Geluk.
ROKI blijft 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 2009: twee vriendinnen, Monica en Sandra.
De webmaster.

Rondzendbrief
Sandra schreef één rondzendbrief voor de achterban.

Public Relations
In 2009 is er twee keer een Tudósitó verschenen. Er is een enquête meegestuurd.
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Activiteiten
Creatieve activiteiten
Het hele jaar 2009 zijn er kaarten, luiertaarten, mezenbollen, en andere creaties
verkocht. In gebouw “De Roeping” staat een vitrine kast waar de artikelen staan die
voor stichting ROKI verkocht worden.

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.
Dit jaar waren er activiteiten :
- Lege flessen actie : “kinderen voor kinderen van ROKI”
- Een lentemarkt
- Een survival voor de jeugd van 15 tot 80 jaar

ROKI op markten

De kraam van stichting ROKI met artikelen voor de verkoop heeft dit jaar gestaan op
de volgende plaatsen:
 7 januari op de Nieuwjaarsmarkt van de gemeente De Ronde Venen
 17 maart op de algemene ledenvergadering van het landelijk bestuur van “De
Christenvrouw“
 8 -12 juni Reünie zusterkamp Doetinchem
 5 september Jaarmarkt Kockengen
 12 september Braderie Wilnis

In Wilnis werd de kraam muzikaal opgeluisterd door
Jessica Vos. Zij speelde als straatmuzikant op haar
panfluit veel geld bij elkaar.
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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 twee 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.

Transporten
In 2009 zijn er twee goederentransporten geweest. In april 7 m3 en in oktober 6 m3.
De kosten voor doortransport naar Tirgu Mures zijn in de totale kosten begrepen.
Voor de beschikbaarstelling van een opslagruimte wordt een vergoeding uitbetaald,
die onze stichting weer als gift aan terugontvangt. Totale kosten van de transporten
waren € 970,00. Ter dekking van een deel van de transportkosten zijn giften
ontvangen tot een bedrag van € 175,00.
De goederen worden gesorteerd en verdeeld over verschillende projecten in
Roemenië. In Wilnis worden alle goederen in dozen verpakt en voorgesorteerd. Er
komen stickers op dozen speciaal voor Sandra. Ook gaan er goederen naar Hope
Express. Een tweedehands winkel deze werkt onder de vlag van Lazarenum; een
stichting die werkt vanuit de kerken. Hieronder valt bijvoorbeeld Lidia Home, het
bejaardenhuis en het “Granny” project.
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In de winkel van Hope Express kunnen jongeren uit Lidia Home werkervaring op
doen.
Stichting ROKI heeft afspraken gemaakt met de projectleider van CE Union. Voor
iedere doos goederen wordt een vast bedrag betaald voor transportkosten.
Deze goederen worden weer in de winkel verkocht.
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Financiën
Giften Stichting ROKI algemeen
In 2009 zijn giften ontvangen van 17 personen, Diaconie Hervormde Gemeente
Wilnis, een stichting, huur garage, bezorger van nieuwjaarswens en voor reiskosten.
Totaal € 2.657,58

Overige baten
Als overige baten zijn te noemen: rente, verkopen creatieve zaken, spaarpotten,
verkoop landelijke dag De Christenvrouw en braderie Kockengen. Deze onderdelen
vormen samen een bedrag van € 1.350,49

Diverse kosten
Deze kosten bestaan ten eerste uit extra inzet van de stichting voor o.a.
 Bijdrage reparatie auto
 Gift 10 jarig bestaan Dorcas Home
 Verstrekken van zaadpakketten voor de Roemenen
Als tweede zijn kosten gemaakt voor administratie, website en verwerving van
middelen door onze stichting. De door de stichting gemaakte kosten waren in 2009
7% van de ontvangen bedragen. In 2008 was dit 11 %

Zaadpakketten
MercySeeds
levert
samengestelde
pakketten
groentezaden
aan
hulporganisaties in Europa. Met deze
groentezaden kan een arm gezin zich
zelfstandig
voorzien
van
gezonde
voeding, werkgelegenheid en inkomsten.
Het doel van MercySeeds is de bestrijding
van voedselarmoede.
De zadenpakketten van MercySeeds bestaan uit 15 verschillende soorten
groentezaden van hoogwaardige kwaliteit. De zaden zijn met zorg geselecteerd op
klimaat en omstandigheden in Centraal- en Oost-Europa en zijn door de hoge
kwaliteit meerdere jaren houdbaar.
De opbrengst van een zadenpakket is voldoende voor een groot gezin.
MercySeeds biedt een effectieve vorm van duurzame hulpverlening tegen een lage
kostprijs. Een zadenpakket kost nog geen € 5. De pakketten zijn compact en licht en
vragen weinig opslag- en transportruimte. Stichting ROKI heeft dit jaar
90
zaadpakketten verzonden naar Roemenië. Zie ook www.mercyseeds.nl
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Batig saldo
Wat betreft de werkzaamheden en de financiën van de stichting mogen we telkens
en ook dit jaar weer terugkijken op een goed jaar dat is afgesloten met een batig
saldo van € 866,11. We zijn hiervoor bijzondere dank verschuldigd aan onze God.
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Projecten

personeelsvergadering

Lidia Home
Sponsoring Lidia Home
In 2009 zijn vier giften van particulieren en één gift van een instelling ontvangen.
Aan Lidia Home zijn betalingen gedaan voor psychologische hulp aan de kinderen en
tevens ook voor iets extra‟s voor de kinderen met Pasen, Kerst en vakantiekamp.
Voor het Lidia Home is een financiële voorziening aanwezig waar het verschil in
kosten en giften uit kan worden onttrokken.
Deze voorziening is deze per 31 december 2009 is nog groot € 1.357,04
Dit jaar is er een nieuwe directrice voor
Lidia Home : Biro Edit. Aart en Ria
hebben tijdens hun reis kennis gemaakt
met haar.
De reorganisatie in Lidia Home zorgde
ook voor onrust. Stichting ROKI ontving
de vraag om
ondersteuning voor
psychologische hulp voor de kinderen.
Als bestuur hebben we besloten om een
half jaar de therapie voor zes kinderen
financieel te ondersteunen. De Here
gebruikt zowel de pastor als de
psycholoog. In psychepastorale nood
werken zij aanvullend ten opzichte van
elkaar. Daarom zijn we overtuigd van de
zin van psychepastorale zorg.
Pagina 11
Jaarverslag St. ROKI 2009

Sponsoring Matyas family
Voor de sponsoring van de kinderen Monika,
Ferike en Zolika, opgenomen in een gezin, is een
bedrag van € 4.512,50 ontvangen.
De kosten van deze opvang zijn € 6.300,00. Deze
kosten, minus de bijdrage van een particulier die
rechtstreeks een bedrag van € 2.100,00 aan Lidia
Home heeft betaald, ad € 4.200,00 zijn door onze
stichting beschikbaar gesteld.
Dit overschot is gestort in de voorziening
sponsoring Matyas family kinderen en blijft
beschikbaar voor deze kinderen.
De stand van deze voorziening per 31 december
2009 € 932,00.

Sponsoring kinderen
De werkelijke ontvangsten en doorbetalingen in 2009 zijn geweest € 1.830,00. In
2009 werd voor zeven kinderen een bijdrage ontvangen. De gesponsorde kinderen
zijn Magdi, Attila, Istvan, Eniko, Joszua, Rita en Krisztina. Tevens is een gift
doorbetaald voor het volgen van een studie door Attila.
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AP (Abandon Prevention)
Begin 2006 is besloten voor maximaal twee jaar deel te nemen in het AP project van
CE-Union.
Het project omvat :
1. Opvang bieden aan straatmoeders met baby‟s
2. Ondersteuning van ene nieuwe familie (urgente nood) met kleine kinderen.
Die anders in de steek gelaten worden
3. Financieel morele ondersteuning, om ze te helpen te re-integreren in hun
eigen omgeving en werk te vinden
4. Opleiding voor jonge moeders
Bij bestuursbesluit van 24 november 2008 is besloten dit project voor weer één jaar
een bijdrage te geven van € 8.640,00.
De werkelijke uitgaven 2009 zijn conform dit besluit geweest € 8.640,00
De inkomsten betreffen een bijdrage van € 2000,00 van de gemeente De Ronde
Venen wegens subsidie lokale initiatieven ontwikkelingssamenwerking een gift van
€ 20,00. Totaal derhalve € 2.020,00. Het verschil tussen de uitgaven en de
inkomsten ad € 6.620,00 is ontrokken aan de reserve projecten.
Van Szabo Istvan ontvangen we ieder kwartaal een verslag van de projecten.
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Zigeunerschool
In 2008 is de Curcubeu Foundation te Tg Mures financieel ondersteund voor de
kosten van de kokkin en de naaionderwijzeres tot een bedrag € 2.000,00.
Uitbetaling vond plaats aan de Stichting Vijf Broden en Twee Vissen die voor
doorbetaling zorg heeft gedragen.
Voor 2009 is geen verzoek ontvangen en derhalve ook geen bijdrage verleend.

Contacten met andere stichtingen
Stichting Roemenië Hoop & Geluk
De goederen transporten naar Roemenië worden door deze stichting uitgevoerd.

Stichting Vijf Broden en Twee Vissen
De hoofdsponsor van de zigeunerschool in Tirgu Mures.
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Reizen naar Roemenië
Oktober 2009 bezoeken Aart en Ria van Rijssel verschillende projecten samen met
Szabo Istvan:
 5 oktober een bezoek gebracht aan de zigeunerschool en aan Lidia Home
 6 oktober een dag met Szabo Istvan naar een gezin van het AP –Project, en
naar Dorcas Home
 7 oktober een bezoek aan een gezin van het AP –project en Hope Expert
 9 oktober een ontmoeting met Orvos Attila en gesproken over de transporten
 11 oktober op uitnodiging naar een afscheidfeest van een tiener in Lidia
Home.
 12 oktober een bezoek aan de Matyas familie
 Van deze reis is een uitgebreid verslag te vinden op www.roki.nl, en naar
aanleiding van deze reis schreef Ria een noodkreet (zie volgende pagina)

Foto behorend bij de Noodkreet van Ria
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Noodkreet vanuit Roemenië

Oktober 2009
Parkeren bij een ziekenhuis.
Lopen door een ruig veld met aan het eind een bos.
Wel mooi zo ruig, maar voor het oog niets bijzonders.
We liepen er dwars doorheen.
Aan het eind alleen een geraamte, zo te zien een oude fabriek.
Een oude fundering van beton.
We klommen er op.
Een mooi tuintje met kleurige bloemen, duidelijk iemand die er veel tijd aan wil en kan besteden.
En er naar kan kijken met andere ogen.
Daar zien we een „huis‟ geen bouwval maar een „mooi‟ in elkaar gezet en aan elkaar geplakt met
gordijnen en oude deuren en oud zeil en vloerbedekking. En nog veel meer bij elkaar gezochte
materialen.
En er omheen dat mooie tuintje met al die mooie bloemen.
Het leek wel een door kinderen bij elkaar gezocht huisje, waar ze in spelen met de poppen.
Maar was dat maar waar, want in dat gemaakte huisje woont een gezin met 2 kinderen.
En waarom? Is er geen andere plaats voor hen?
Nee, er is geen andere plaats voor hen omdat de man al het geld opmaakt aan drank en sigaretten.
En in het tuintje zijn mooie bloemen, maar wel van plastic, waarschijnlijk gestolen van de begraafplaats
van wat verder op.
Ze vallen onder het AP project, een laatste strohalm.
De volgende dag.
Dartelend aan mama‟s hand.
Skaten op het plein.
Een schaterende lach.
Een moeder die vol liefde toekijkt.
Deze moeder en dit kind horen bij dit verhaal.
Ze zijn helemaal van het ziekenhuis naar Dorcas Home komen lopen.
Voor medicijnen voor het kind.
DIT IS WAAR WIJ HET VOOR DOEN.
Een kind hoort bij haar moeder.
Ook al zijn de omstandigheden erbarmelijk.
Wij kunnen er iets in betekenen met kleding, medicijnen en voedsel.
Maar moederliefde is in dit arme land hetzelfde als in Nederland.
Ook al zien we geen veranderingen met onze hulpgoederen en geld.
Maar ze zijn er wel degelijk.
Dit kind kan blijven waar het door de Here God is geplaatst.
De moeder kan het kind het beste geven .
MOEDER LIEFDE.
Het is geen bodemloze put.
Er zijn wel degelijk veranderingen.
De kinderen hoeven niet naar een tehuis van de staat of particulier.
Maar als wij met onze mogelijkheden ze kunnen voorzien van eten, kleding en geld voor medicijnen etc.
Een huis kunnen wij ze niet geven, want ook hier zijn de huren te hoog.
Maar help ons helpen, zodat dit gezin bij elkaar kan blijven.
Een dankbare liefdevolle moeder
2 kinderen van 5 en 7 jaar
en een luie dronkenlap.
Dit is wat op mijn netvlies is en blijft gebrand.
Koronka, 12 oktober 2009.
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Tenslotte
Het is mij een eer dat wij als bestuur van Stichting ROKI dit jaarverslag mogen
aanbieden. Als we het afgelopen jaar overzien zijn we dankbaar dat we nog
middelen hadden om hulp te verlenen onder de allerarmsten. Onze Roemeense
partner schreef in één van zijn berichten dat door onze hulp 37 kinderen niet op
straat komen te leven. Dat grijpt aan, dat laat je niet los, dat stimuleert, dat geeft
kracht. Aan de andere kant maakt het ons bijzonder dankbaar dat wij dat konden
doen in 2009. Voor het komende jaar zijn er wel zorgen of we het financieel kunnen
volhouden. Daarvoor gaat het bestuur een extra inspanning doen. We vertrouwen
erop, dat ook 2010 en volgende wij onze partners kunnen blijven ondersteunen. Als u
dit jaarverslag leest zult u met ons dankbaar zijn voor de hulp die er was. In Mattheüs
17 staat dat de discipelen de stem van God hoorden, die zei dat wij moeten horen
naar de Zoon, de Heer Jezus. Deze heeft de armen extra aandacht gegeven. Als wij
naar Zijn woorden luisteren, moeten wij voor onze naasten zorgen. Deze mensen
zijn onze naasten, want via Stichting ROKI staan ze op ons pad. Namens Stichting
ROKI: Aart van Rijssel (voorzitter).
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