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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 woont al meerdere jaren in Roemenië. Zij werkt
daar in het kindertehuis “Lidia Home”. Naast Sandra ondersteunt de stichting ook Lidia Home, 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
Edith Stam
met ingang van augustus 2012
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 2012 3 x vergaderd.
Harry de Haan heeft het betuur in mei 2012 verlaten en blijft als webmaster aan de stichting ROKI
verbonden.

Jaarverslag St. ROKI 2012

Het jaar 2012
voorlichting
Sandra Fekete – van Rijssel
10 februari was er een ontmoeting in de roeping met Sandra en Anna en Robert voordat ze weer
naar huis reizen in Roemenie. Atilla was vooruit gereisd om aan zijn werk te beginnen.
Sandra is per 1 juli 2012 in dienst getreden bij Lidia Home. Vanaf deze datum wordt geen bijdrage
meer verstrekt in de kosten van levensonderhoud. De ontvangen bedragen voor Sandra worden
vanaf 1 juli 2012 aan haar doorbetaald
In 2012 hebben we weer een huis vol in Lidia- Home, de kinderen komen allemaal van thuis .

Vrijdag 23 november is geboren Fekete, Júlia Rozália.

www.roki.nl
op de website van de stichting vindt u de meest actuele ontwikkelingen die er zijn binnen de
stichting. Contact opnemen kan digitaal via : info@roki.nl
Rondzendbrief
12 juni 2012 heeft Sandra een rondzendbrief geschreven aan de achterban.
Public Relations
In oktober de speciale uitgave van de Tudósitó rondom het 10 jarig bestaan gemaakt en verzonden.
Activiteiten
10 maart 2012 heeft de jeugdgroep Friends van de PKN kerk De Morgenster uit Vinkeveen –
Waverveen een Western- dinnerevent georganiseerd om geld in te zamelen voor stichting ROKI.
De opbrengst € 1000,-
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Creatieve activiteiten
Er zijn zelfgemaakte artikelen gemaakt en verkocht op verschillende jaarmarkten. In de vitrine kast
in de roeping liggen artikelen voor de verkoop .

ROKI informatiekraam met verkoopartikelen
6 januari aanwezig op de Nieuwjaars receptie van De Ronde Venen
In Juni bij een bijbel studie midweek in de Oase.
Een Bijbelstudiemidweek met ruim 40 zusters, christelijke vrouwen, in het vakantieoord De Oase, in
Westendorp, een plaatsje nabij Doetinchem.
Er was gelegenheid om zelfgemaakte artikelen te verkopen.
De opbrengst van deze verkooptafel was € 130.
Ook is er een veiling gehouden, de opbrengst € 218,15
1 september aanwezig op de jaarmarkt in Kockengen met een opbrengst van € 96,25.

8 september aanwezig op de jaarmarkt in Wilnis € 445,30

29 september aanwezig op de bazaar in Alphen aan den Rijn
Er is een bedrag van Є 11.076,00 ontvangen van de Sionskerk uit Alphen aan den Rijn. Dit is de
opbrengst van een voor onze stichting gehouden bazaar. Deze gelden zijn bestemd voor het
vervangen van de houtkachel in Lidia Home.
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11 oktober was ROKI op de Beursvloer aanwezig in de Meijer in De Ronde Venen.
Op de beursvloer vinden maatschappelijke organisaties elkaar.
De foto’s zijn gemaakt van de drie matches.
1e. De Fondsenkamer. We hebben een serie adviezen gekregen om fondsen te kunnen benaderen.
2e. Een contact met HCM. Zij maken voor ons visitekaartjes en printen de folder 250 keer voor ROKI.
3e. Een contact met FEKA. Zij gaan de Canonprinter van de Stichting nakijken, een juiste
besturingssysteem installeren, zodat het printwerk weer goed wordt.
De TUDOSITO gaan ze 250 keer voor ons printen, zodat we daar zelf de kosten en arbeid niet voor
hebben.
4e. Met Walraven te Mijdrecht. Zij hebben 50 kindermutsen en shawls voor ons voor Roemenië met
een optie van meer.

Women’s Grace
Oktober 2012 Op uitnodiging met een stand van ROKI gestaan op een ochtend van Women’s Grace.
We hebben met elkaar gezongen, gebeden, geluisterd rond het thema: dromen. Na afloop kwam de
drukte voor het standje goed op gang De opbrengst deze morgen € 95.Kleding en speelgoedbeurzen
Van de kledingbeurs t te Nieuwkoop en Vinkeveen mag stichting ROKI de restanten ophalen.

Financiën
In bijlage is aan dit jaarverslag toegevoegd :
- Balans per december 2012
- Rekening van baten en lasten 2012

Projecten
Lidia Home
Basilea Shop, in Roemenie is een winkel geopend waar goederen en kleding worden verkocht ten
bate van Lidia Home
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Giften 10 jarig bestaan.
In verband met het 10 jarig bestaan van onze stichting is er in 2012 een actie gehouden onder het
motto “Wie jarig is, trakteert en krijgt cadeaus”
Deze actie is bestemd voor het kindertehuis Lidia Home en wel voor
Fruit voor 18 kinderen
Schoenen (2 paar) voor 18 kinderen
Kleuterschool 3 kinderen
Logopedie 4 kinderen
Psychologie 5 kinderen
Op de website is een geldmeter geplaatst zodat ieder de stand van de giften voor het 10 jarig
bestaan kan volgen.
Aan giften van deze actie is ontvangen een bedrag van Є 3.482,50.

Sponsering Matyas family
Voor de sponsoring van de kinderen Monika, Ferike en Zolika, opgenomen in een gezin, is een bedrag
van Є 2.820 ontvangen.
De kosten voor deze kinderen, minus de bijdrage van een particulier die rechtstreeks een bedrag van
Є 2.400,00 aan Lidia Home heeft betaald worden door onze stichting betaald. Er is in 2012 Є 1.880,00
uitbetaald.
Het overschot is gestort in de voorziening sponsoring Matyas family kinderen en blijft bestemd voor
de kosten van deze kinderen.
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AP ( Abandon Prevention )
Van de gemeente De Ronde Venen wegens subsidie lokale initiatieven ontwikkelingssamenwerking
een bijdrage van Є 2.000,00 ontvangen .
Begin 2006 is besloten voor maximaal twee jaar deel te nemen in het AP project van CE-Union.
Het project omvat :
Opvang bieden aan straatmoeders met baby’s.
Ondersteuning van een nieuwe familie (urgente nood) met kleine kinderen. Die anders in de steek
gelaten worden.
Financieel morele ondersteuning, om ze te helpen te re-integreren in hun eigen omgeving en werk te
vinden.
Opleiding voor jonge moeders
Besloten is dit project voor 2012 weer een bijdrage te geven van Є 4.000,00.
De werkelijke uitgaven 2012 zijn conform dit besluit geweest Є 4.000,00.

Contact met andere stichtingen
Stichting Roemenie Hoop & Geluk
In 2012 zijn er 6 goederentransporten geweest. In totaal 32 m3. De kosten voor transport naar
Tg Mures zijn in de totale kosten begrepen.
Voor de beschikbaarstelling van een opslagruimte is conform het bestuursbesluit van 19 januari 2004
een vergoeding uitbetaald.
Bonus Pastor Foundation (BPF)
deze stichting in Roemenie geeft hulp voor mensen die last hebben van alcohol-, drugs-en andere
verslavingen. Herstellende mensen en hun families combineren van sociale en psychologische hulp
met het delen van het Evangelie.

Reizen naar Roemenie
Aart en Ria zijn dit jaar afgereisd naar Roemenie:
Periode 18 t/m 25 februari
Periode 29 maart t/m 5 april Ria is naar Roemenie gereisd om de belijdenis van Monica, de oudste
dochter van de Matyas familie bij te wonen.
Periode 16 t/m 23 augustus 2012
Periode 17 november t/m 1 december 2012

Tenslotte
Dit jaar zijn er verschillende reizen geweest door Aart en Ria naar Roemenië. De werknemers van
Lidia Home en van het AP- project zijn tijdens de reizen bezocht.
Dank aan God , en alle die door Hem ingezet zijn om te werken in Zijn Koninkrijk.
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Bijlagen
Balans per 31 december 2012
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Rekening van Baten en Lasten 2012
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