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ROKI Tudósító
Hoe het allemaal begon…..

Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van stichting ROKI: “Tudósító”. Deze naam betekent ‘berichtgever’ in het Hongaars.
Hongaars zult u zeggen, dat klopt toch
niet! ROKI staat toch voor ROemeense
KInderen? Ja, u hebt gelijk maar in
Roemenië is een Hongaars sprekend gebied waar ROKI het meest actief is. In
ROKI nieuws kunt u lezen over de oprichting van de stichting, verschillende
projecten, de website en een interview
met Sandra. Zij is degene waar het allemaal mee begon…. Veel leesplezier toegewenst.
Reacties zijn welkom
per brief (zie colofon)
of via mail:
nieuwsbrief@roki.nl.
Namens de redactie,
Marianne van der Veer.

Op een dag in 1998 zei onze dochter Sandra: "Pa en ma, ik wil na
het behalen van mijn diploma voor een jaartje naar Roemenië." We
hebben de atlas erbij gehaald om te kijken waar Roemenië lag en
de route was duidelijk: Via Duitsland, Oostenrijk, Hongarije zo
Roemenië in. Na een voorbereidingstijd van twee maanden startten
wij op 10 november om 23.00 uur voor de reis. Onze eerste bestelbus was niet goed verwarmd en kon niet zo hard, dus we maakten
lange dagen met fris hoofd en koude benen om de afstand - zo'n
2000 kilometer - te overbruggen. Voor het eerst maakten we kennis
met mensen uit Roemenië. Sandra lieten we na een week achter in
de armen van Lidia, de directrice van Lidia Home. Sandra ging
werken als vrijwilligster in dit kinderhuis met 17 zigeuner- en
weeskinderen. Lidia zegde toe voor moeder te zullen spelen. De
eerste kilometers op de terugweg zuchten
we vele keren diep om onze tranen weg te Aart
houden. Een jaar werd nog een jaar en toen en
een huisje in Corunca kon worden aange- Ria
kocht begrepen we dat het langer ging duren….. Alles is toen gaan groeien: de bus
werd te klein en gingen we goederen op
aanvraag van Sandra naar Lidia Home
transporteren via stichting Oost Europa
Zending. Via Sandra kregen we ook contact met een zigeunerschool aan de rand van Tirgu Mures. Door een
actie van bestuurslid Harry - met als inzet de uitbreiding van de
school - werd het werk voor ons te groot. Dat leidde tot:
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Colofon:
Stichting ROKI – Wilnis
Trilgras 25
3648 JG Wilnis
Tel/fax 0297-282022
Email: contact@roki.nl
KvK. nr. 30 180 900
Giften blijven welkom op:
Bankrekening: 1352.75.717

Oprichting stichting ROKI
Stichting ROKI werd opgericht op 10 mei 2002.
Deze naam heeft voor ons een dubbele betekenis. Enerzijds de uitleg die Marianne in haar voorwoord geeft en anderzijds heette onze
(schoon-)vader Rokus, roepnaam Rook, verkleinwoord Roki. Hij
droeg Sandra en 'haar' Roemenië een warm hart toe.
De bestuursleden zijn een stel fantastische vrienden, Cees Broere,
Dick en Alie Groenendijk, Harry de Haan, Corrie de Jong, Ria van
Rijssel en Marianne van der Veer en ondergetekende. Sommigen
zijn van het eerste uur en sommigen zijn later ons team komen versterken tot een goed geoliede organisatie. Ieder werkt met zijn/haar
capaciteiten mee in de organisatie. Hoe dat in zijn werk steekt vertellen we u de volgende keren.
Aart van Rijssel.
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Projecten
Lidia Home
Stichting ROKI heeft in 2005
eenmalige projecten kunnen ondersteunen. Dankzij u / jouw financiele bijdragen heeft Lidia Home een
nieuwe koelkast, thermostaat kranen en een Xerox kopieermachine
gekregen.

Wasserij
Projectmanager Istvan Szabo is in
de zomer van 2005 een wasserij in
Tirgu Mures gestart. De kinderen
van Lidia Home en Dorcas Home
kunnen hier werkervaring opdoen.

Zo wordt er actief gewerkt aan de
toekomst van de kinderen. ROKI
heeft hier graag een financiële bijdrage aan geleverd.

Computer en naaimachines
Met een geldelijke bijdrage van
EO-Metterdaad en stichting ROKI
kon een school in Tirgu Mures
computers en naaimachines kopen.
Maart 2005 zijn er diploma’s uitgereikt aan de eerste studenten.

De sponsor ontvangt een foto van
het kind en een korte beschrijving.
Er kan gecorrespondeerd worden
met het kind in het Engels of
Nederlands. Sandra vertaalt het in
Hongaars. Geïnteresseerd? Neem
contact op. (zie colofon) Voor het
werk van Sandra: Zie interview in
deze nieuwsbrief.

AP project
Sinds 1 februari ondersteunt de
stichting het AP project (Abandon
Prevention). In “Dorcas Home”
worden moeders met kinderen onderdak gegeven. Zij wonen op
straat of dreigen op straat te raken.
De moeder wordt begeleid om haar
gezin te onderhouden. Ze krijgt taken in Dorcas Home en een andere
werkkring. Zo kan ze werkervaring
opdoen met als doel een betaalde
baan, zelfstandig leven in een eigen woning. Een diaconale commissie maakt een keuze welk gezin
er voor in aanmerking komt. Vaak
zijn dit tienermoeders. Zo wordt
een vicieuze cirkel doorbroken en
helpt ROKI de kinderen aan een
betere toekomst.

Sandra
Sandra van Rijssel werkt hier al
meerdere jaren als vrijwilligster in
Lidia Home. Stichting ROKI voorziet in het levensonderhoud van
Sandra.

Sponsors
ROKI draagt financieel bij middels
een sponsorprogramma voor kinderen in Lidia Home. Vanaf € 5,-per maand worden schoolbenodigdheden, kleding, voldoende
voedsel gekocht. Lidia Home is
geheel afhankelijk van giften.

Zij is in Roemenië de ‘ogen’ van
de stichting. In deze nieuwsbrief
staat haar interview.
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Inzamelingen
ROKI zamelt kleding en goederen
in. Deze worden aangeboden in
Wilnis. Alie Groenendijk coördineert de inzamelingen. Zoals
sorteren en klaar maken voor
transport. Per jaar wordt er 20 á
25 kuub kleding naar Roemenië
getransporteerd via een bevriende
organisatie. Niet alle goederen
mogen de Roemeense grens over.

Deze worden dan verkocht bij verkopingen, markten e.d. Van de opbrengst worden de transportkosten
betaald.

www.roki.nl
Middels de website houdt ROKI u
op de hoogte. Recent stond ROKI
met een stand op de nieuwjaarsmarkt in dorpshuis ‘De Boei’ in
Vinkeveen. Vele gesprekken werden gevoerd. Sandra en Ibolya waren ook aanwezig! Er staan foto’s
op de website. Via de knoppen aan
de linkerkant van iedere pagina
komt u snel op de verschillende
thema’s zoals Nieuws, Projecten,
Foto’s of de afdeling Creatief.
Heeft u een suggestie? Click dan
op de brievenbus die op iedere
ROKI pagina aanwezig is en het
komt aan. We zijn dol op (elektronische) post. Komende periode
wordt een gastenboek toegevoegd.
Van harte aanbevolen!
www.roki.nl
(Bestuur ROKI,
Harry de Haan.)
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Even kennismaken
In een nieuwsbrief willen we steeds met 1 of meer
personen kennismaken. Dit kan door het beantwoorden van vragen of je eigen verhaal. Sandra mag de
spits afbijten. Dit is zij gewend. Zij nam ook als eerste
het initiatief om naar Roemenië te gaan. Hebt u iemand waar u nader mee wil kennis maken, laat het
ons weten.
Waar ben je opgegroeid; gezin, school enz.
In het dorpje Wilnis ben ik opgegroeid in een gezin
van 7 personen. Erg gezellig al die drukte om je heen.
Normaal de basisschool doorlopen en daarna naar de
MAVO gegaan. Hierna ben ik SPW ( sociaal pedagogisch werk) gaan doen. De planning was om er even
voor een jaartje uit te gaan naar Roemenie, maar ik
ben er een beetje blijven hangen!

Wat wou je later worden?
Ik weet nog dat ik al vrij jong (5 of 6 jaar) bakker
wilde worden in een arm land. Hier zou ik dan gratis
taarten uitdelen. Ook mijn familie mocht gratis taarten
komen halen!
Daarna nog een tijdje vliegende doktor! Samen met
mijn 2 vriendinnen Erna en Wilma.
Is wat je nu doet een bewuste keuze?
Als je me 7 jaar geleden had gevraagd of ik in Roemenie zou blijven wonen had ik zeker nee gezegd. Dit
groeit met de tijd. Na een jaar heb ik wel de keuze
bewust gemaakt; ik wil nog blijven. Ik hou van mijn
werk, de kinderen en ook het land. Dat ik met kinderen wilde werken wist ik al vrij jong. Maar ver van
mijn familie en vrienden, nee!
Doe je dit werk betaald of vrijwillig?
Ik mag en kan dit werk vrijwillig doen. Dit komt omdat er achter mij een heel enthousiast team staat,
ROKI of geen ROKI leden. Ik ben hier ontzettend
dankbaar voor, want in de eerste jaren moesten we
maar zien of er mogelijkheden waren om te blijven.
Mijn ouders zijn hierin vanaf het begin heel actief
geweest. Dit was echt heel druk voor hen. Dus ook

Welk persoon was een voorbeeld voor jou in je
jeugd? Is dat veranderd?
Moeilijke vraag hoor! Ik denk toen ik nog jong was
dat dit vooral mijn vader en moeder zijn geweest.
Toen ik wist dat ik naar Roemenie wilde is dat toch
Emma geworden. Zij woonde in die tijd al in Roemenie en had een gezinnetje van aangenomen
Roemeense kinderen. Zij werkte daar al een aantal
jaar. Zij gaf een keer een avond bij ons in de kerk. Ik
wilde echt wat zij daar al deed! Tja, nu je er zelf inzit,
is dat toch wel veranderd. Emma is nog steeds een
persoon waar ik tegen op kijk, maar dat is toch anders
dan toendertijd.

voor hen ben ik blij dat er nu een stichting achter me
staat.
Wat houdt je werk in en wat vind je belangrijk in
je werk?
Het belangrijkste van dit werk vind ik toch echt de
kinderen, naar ze luisteren en ze toch een beetje te begrijpen, wat niet altijd gemakkelijk is.
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Nu is mijn werk de laatste maanden een beetje veranderd. Ik werk nu veel
met de directrice en doe veel voorbereidend werk. Bijvoorbeeld het organiseren van uitjes, beloningssystemen uitwerken, bedankbrieven schrijven naar
sponsors, contacten onderhouden met de sponsoren, inkopen doen, maar
ook kleine problemen oplossen zoals opletten of er genoeg zeep, shampoo
etc. is. Tussen door kan ik het nog steeds niet laten om met de kinderen bezig te zijn. Activiteiten/spelletjes met ze doen, samen de was ophangen, in
bad doen van de kleintjes etc. Beetje chaotisch nog, maar dit moet nog allemaal zijn plekje vinden. Nu ik een maand in Nederland ben geweest heb ik
even kunnen nadenken over mijn taken. Ik hoop toch meer met de kinderen
te gaan werken. Dus bijvoorbeeld 2 dagen kantoor en 3 dagen met de kinderen.
Belangrijke gebeurtenis?
Iets wat ik mijn hele leven wel met me mee zal dragen is toch wel het vertrek
van Melinda (13jr). Ze heeft gewoon totaal geen toekomst en leeft verder
haar leven met de dag. Ze heeft haar jonge lichaam verkocht aan de mannen
en dat is toch wel iets waar je even van moet slikken! Dit alles is al vorige
winter gebeurt, maar nu merk ik pas eigenlijk hoe diep het zit.
Leuke gebeurtenissen zijn er ook zat! Zoals de grote jongens die van niets
bijna een mooie fiets kunnen maken of een mooie tekening met ‘ik hou van
jou’ erop enz. enz. Teveel om op te noemen.
Wat zou je in de toekomst nog graag willen.
Het liefste zou ik een liefhebbend gezin voor alle kinderen willen hebben.
Lidia home is toch nog steeds geen echt gezin. Dit missen de kinderen ontzettend!! Ik hoop dan ook dat Lidia home meer in gezinsvorm ( 3 a 4 kinderen per gezin) verder gaat denken in de toekomst!
Wat doe je in je vrije tijd? Hobby, sport enz.
Tjonge, zo’n vraag wordt me niet vaak gesteld. In mijn vrije tijd doe ik in de
zomer vooral mijn groenten en bloemen tuin. Ik vind het echt heerlijk om
daarin bezig te zijn. Je ziet alles zo mooi opgroeien en bloeien. Iets wat ik
misschien af en toe mis in mijn werk in Lidia home!?!
In de winter gaat het werken in de tuin een beetje moeilijk, maar dan houdt
ik wel van een goed boek lezen.
Wat is je favoriete boek?
Eéntje maar!? Boeken van Francine Rivers en Lynn Austin die zijn voor mij
toch echt wel favoriet. Erg veel heb ik aan de boeken van Neal Pirolo, over
uitgezonden zijn.

Tot slot
Dit was’m dan, de1e nieuwsbrief. Hebt u er van genoten? In de volgende
nieuwsbrief willen we u informeren over de zigeunerschool en nog veel
meer. Reacties zijn welkom per brief (zie colofon) of
via mail: nieuwsbrief@roki.nl.
Namens de redactie, Marianne van der Veer.
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