Nieuwsbrief

6e jaargang, nummer 10, Juni 2011

ROKI Tudósító
Van de redactie
Voor u/jou ligt de 10e Tudósító. Wist u/jij
dat stichting ROKI goed bezig is met de
millennium doelen. U kunt het hier lezen.
Het gezin Hajnal woont nog steeds in het
bos u/jij kunt
een kwartaal
verslag lezen
hoe ze de
winter
doorgekomen
zijn.
Sandra
de ogen en
oren van de
stichting
woont nu al
meer dan een
half jaar in
Brussel toch kunt u lezen hoe het in Lidia
Home gaat en natuurlijk met Robert de
zoon van Sandra en Atilla. Ik wens u/jou
veel lees plezier. Marianne van der Veer
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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

Van de voorzitter
Ik las in de Bijbel: Laten wij dus, terwijl wij
gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de
huisgenoten van het
geloof. De basis is dat
we gelegenheid hebben.
Die gelegenheid hebben
we ook gekregen. Als
Stichting ROKI worden
we telkens verrast door
een gelegenheid, maar
we willen dat ook verder
delen. We willen een
fondsenwerver, maar dat
lukt niet. We willen goed
zorgen voor degene die
ons zijn toevertrouwd,
maar dat geeft zorgen in
de toekomst. Volgend
jaar bestaat Stichting ROKI 10 jaar, een mooie gelegenheid om
de stokjes door te geven aan een jongere generatie. Wie wil?
Velen hebben de gelegenheid, maar zouden die ook moeten
kunnen besteden. Het is zulk mooi werk en kost zo weinig. Als
je dit leest, neem dan eens in de komende week mee: als ik
bestuurslid zou zijn, dan ………… Gewoon doen, het valt echt
mee en je krijgt er veel voor terug. Aart van Rijssel

Actie
Op 7 januari 2011 hebben we een stand ingericht tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente De Ronde Venen.
De avond stond in het teken van kennismaken met elkaars
verenigingen, stichtingen etc. Veel nieuwe kramen gezien en
informatie opgestoken. Ook bestaande relaties de hand
geschud en verdiept.
De nadruk van deze
avond lag op het
aanwezig zijn en
zich
presenteren.
Tevens hebben we
wat goederen van
onze kraam verkocht
aan
belangstellenden.
Veel mensen kregen
een informatie folder
uitgereikt. Stichting
ROKI heeft weer een breder publiek gekregen. Tevreden over
de contacten en indrukken sloten we de kraam om 22.00 uur af.
Wat ons betreft tot volgend jaar, misschien wel in één van de
andere kernen van de nieuwe gemeente.
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Stichting ROKI

behartigt belangen van kinderen in Oost-Europa en in het bijzonder Roemenie.

Deze belangen sluiten ook aan met de Millenniumdoelen die in 2010 door de overheid zijn geïntroduceerd.
Deze zijn te vinden op www.millenniumdoelen.nl/ In dit artikel willen we ingaan op de eerste 2 doelen:

Uitbannen van Armoede

Alle kinderen naar school

Ons AP project in Roemenie sluit hier bijvoorbeeld prima bij aan. Ook de ondersteuning van het werk van
Sandra in LidiaHome (Tirgu Mures) draagt bij aan onderwijs en opgroeien tot zelfstandigheid van zigeuner- en
weeskinderen.
AP Project
In 2006 is 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. De kinderen naar school en de ouder(s) een baan. Op de
website van onze stichting is veel detail informatie te vinden (www.roki.nl, onder Projecten)
Momenteel worden 8 gezinnen met totaal 27 kinderen
ondersteund. Zie ook het jaarverslag 2010 dat op de
website onder Verslagen te vinden is.
Een voorbeeld van ondersteuning : Onze stichting
mocht de schoolbustickets verzorgen van A. S. Dit
hebben we gedaan omdat ze af en toe naar school
ging. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen
regelmatig school gaan. Als de financiële middelen
dan ontbreken, dragen we graag een steentje bij.
Schiet aub een van de bestuursleden aan, want we
hebben hier een uitgebreid verslag van !
Een ander voorbeeld is de zaadpakketten waar we
de laatste jaren mee werken. Stichting ROKI
sponsort de pakketten en gezinnen kunnen hiermee
werken, leven en uitdelen.
Dat werkt op
verschillende vlakken positief.
Het niets doen is
veranderd in werken op hun eigen land.
Verder alleen een foto collage. Deze spreken voor zich :
Sandra
De vrijwilligster Fekete Sandra is sinds 1998 verbonden aan
kinderhuis Lidia-Home. Kinderen waarvoor normaal gesproken geen toekomst voor is, studeren momenteel,
bijvoorbeeld aan de universiteit van Cluj! Het is wonderlijk, maar het kan. Maar ook simpelweg een toekomst
begeleiden voor een: “doe jongere”, of een tweeling die momenteel zijn ondergebracht in een gezin. Zij
worden door Nederlandse mensen gesponsord. Ook dat is een daad van naastenliefde welke bijdraagt aan
de millenniumdoelen.
De doelen op een rijtje
Hiermee zijn onze acties meewerkend aan de millenniumdoelen :
1. De armoede halveren en minder mensen honger
6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere
2. Alle kinderen naar school
dodelijke ziektes
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu
4. Minder kindersterfte
8.
Mondiaal
samenwerkingsverband
voor
5. Verbetering van gezondheid voor moeders
ontwikkeling
Ik durf te stellen dat we met onze projecten (AP project en Lidia Home) een bijdrage leveren op de punten 1,
2 en 8. En indirect op punten 4 , 6 en 7.
Wij zullen vanuit onze christelijk levensvisie ons werk blijven
voortzetten. In Woord en Daad, ondersteund met gebed.
Doet u mee?
Harry de Haan
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Robi
1 Juni is Robi geopereerd zijn stoma is verwijdert. Hij kan
nu poepluiers krijgen.
Ook zijn al die problemen met de stoma‟s (lekken enz.)
verleden tijd. Hij moet nog zeker 2 weken in het
ziekenhuis verblijven.
Het is nog wel een probleem met zelf eten. De meeste
voeding (melk) krijgt hij nog via de sonde. Het liefst eet hij
uit het vuistje. Hij krijgt een banaan met de schil er nog
langs, gaat heerlijk zitten sabbelen en steekt geen schil in
zijn mond. Brood wil hij ook uit het vuistje eten en het
beleg er los bij. Hij hoeft nu ook niet meer die speciale
melk, hij krijgt nu „opvolgmelk‟, wel met een lepel.
Ze mogen tijdens het weekend van vrijdag tot maandag
naar Wilnis komen. Hij geniet met volle teugen van het
wandelen en ook heeft hij al vóór op de fiets gezeten.
Daarbij dacht hij dat hij zichzelf moest voorbewegen door
van voren naar achteren te bewegen.
Ook heeft hij vrijdag, 13 mei zijn 1e verjaardag in het
ziekenhuis gevierd. Wat een belangstelling was daar voor
hem van verplegend personeel, artsen en ook kinderen,
die mochten lopen en in het ziekenhuis verbleven. Maar
wat wil je hij is intussen al 9 maanden in het ziekenhuis.
Zaterdag 14 mei mocht hij het nog eens beleven maar
dan in de huiselijke kring. Mariska en Rijno hadden aan
geboden dat hij zijn verjaardag daar mocht vieren met de
familie. Het was voor hem echt feest en in de
belangstelling staan heeft hij geen moeite mee.
Zijn oma Ria. Volg alles op de weblog:
http://robi-fekete.blogspot.com/

AP project
Szabó Istvan stuurt regelmatig een verslag over een familie die door
het AP project ondersteunt
wordt. Hierna volgt een
verslag over Fam.Hajnal.
Voor de winter waren er
voor Hajnal Erzsebet geen
oplossingen om uit het
houtenhuis in het bos weg
te gaan. Ter voorbereiding
op de winter hebben ze in
november enkele kamers
met
een
soort
isolatiemateriaal beschermd
maar tegen de eerste grote
hoeveelheid sneeuw was dit
niet bestand en beschadigde het dak en de ramen. Omstanders
hebben toen met oude materialen het dak hersteld, ramen verbeterd
en beschermd tegen de vorst.
Ze was genoodzaakt om geld te lenen voor hout. Deze geldschieters
wilden al snel hun geld terug met rente en bedreigden haar. Voor de nodige bescherming ging ze naar de
politie en uit angst heeft ze het hout betaald. Zigeuners uit een nabij gelegen wijk hebben een deel van haar
houtvoorraad gestolen.

-3-

Moeder wil haar 2 dochters
beschermen en brengt en haalt
ze van school. Izabell heeft het
eerste semester met goede
cijfers afgerond. De kinderen
krijgen op school een warme
maaltijd en na school worden
ze geholpen met hun huiswerk.
In het weekend krijgen ze van
Jutka in Dorcas Home extra
les omdat ze in hun huisje geen elektriciteit hebben.
Szidonia vraagt meer begeleiding bij de opvoeding en bij het leren. Haar resultaten zijn matig. Moeder houdt
het huisje gezellig, schoon en geordend.
Arpad de vader van Izabell verzamelt hout bij bouwbedrijven maar
ondanks het hout, warme kleding en isolatie bleef het koud in het
huisje.
De werkers van CE Union waarderen de inspanningen van de moeder
Erzsebet zeer hoe ze vecht voor het leven van haar kinderen. Erzsebet
zelf krijgt materiële en geestelijke ondersteuning van Jutka. Jutka is
maatschappelijk werkster en in dienst van CE Union. Ze praten samen
veel over Jezus als verlosser, redder.
Ze is erg dankbaar voor alle materiële en geestelijke ondersteuning die
door financiële ondersteuning van stichting ROKI haar geboden wordt.
God zij genadig voor ons en bewaar ze in onze gebeden.

Lidia Home
Er zijn jongeren uit Lidia Home begeleid gaan wonen en vier meisjes
zijn in Lidia Home in de pre-transit-groep komen wonen. De vier
meisjes komen uit een tehuis in een dorp niet ver van de stad Tirgu
Mures. In de dorpen zijn de scholen minder eisend en is het
moeilijker om door te studeren. De meisjes houden zich aan de
regels, de prestaties op school zijn verbeterd en ze zijn ambitieus. Ze
bewijzen dat ze kunnen studeren in de stad. In het begin waren er
problemen met de Roemeense taal maar extra lessen op de
Roemeense Calepinus gaf goed resultaat. Bovendien vergaderen ze
wekelijks in Lidia Home met een
Roemeense dame zodat ze de
taal extra kunnen oefenen. Ze
hadden een goed kerstrapport
en ze hebben lange gedichten in
het Roemeens geleerd.
De vier meisjes zijn blij in Lidia
Home te kunnen wonen zodat ze
in de stad kunnen studeren, want
dit is een geweldige kans voor
hun toekomst.

Tot slot
Hopelijk vond u/jij de 10e Tudósító leuk om te lezen. We zijn blij met de goede kwartaalverslagen uit
Roemenië. Uw/jou gebed en financiële ondersteuning maakt dit mogelijk. Wilt u/jij daar mee doorgaan? Wilt u
voor genezing van Robi blijven bidden en voor Sandra en Attila die heen en weer geslingerd worden tussen
hoop en vrees. Wilt u meer weten kijk dan op www.roki.nl. Namens de redactie, Marianne van der Veer.
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