Nieuwsbrief

6e jaargang, nummer 11, December 2011

ROKI Tudósító
Van de redactie
De 11e Tudósító
ligt voor u. Hierin
kunt u lezen over
nieuwe kinderen
in Lidia Home en
hoe de dag er uit
ziet van een van
de kinderen. Ook
kunt
u
de
voortgang lezen
over de gezinnen
van het AP project
en hoe het met
Sandra en haar gezin gaat. Ik wens u/jou
veel lees plezier. Marianne van der Veer
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Van de voorzitter
Een jaar is voorbij gevlogen, het is bijna kerst 2011 en jullie
hebben van een heleboel goede doelen een verzoek gekregen
om hen te steunen. Dat is gebruikelijk, want rond deze dagen
schijnen we makkelijker geld te geven voor goede doelen dan
de rest van het
jaar. Nu krijgen
jullie van ons
deze nieuwskrant
(Tudósító
betekent dit) en
daarin staat ook
een verzoek om
steun. In 2012
bestaat Stichting
ROKI namelijk 10
jaar en wij vinden
dat dit gevierd
moet worden met een speciaal project in Roemenië ter waarde
van een nog onbekend geldbedrag, gerelateerd aan het lustrum
(bijvoorbeeld 10 x €10 of 10 x €100 of…?). De volgende
Tudósító zal hier nader op in gaan. Laat uw hart spreken en
steun ons zoals u afgelopen tijd ons hebt gesteund. Veel lees
plezier als u leest over de activiteiten van ons de afgelopen
periode. Aart van Rijssel
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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

De eerste zaterdag in september was de jaarmarkt in
Kockengen. Wij mochten er ook weer een kraam vullen en dit
jaar hebben we gekozen voor enveloppen trekken. We hebben
2 jaar geleden van een
standhouder
de overige
spullen die hij niet had
verkocht gekregen en zo
hadden we vele prijzen. De
opbrengst was ruim € 100,-De 2e week in september
was de jaarmarkt in Wilnis. Ik
heb verschillende mensen uit
de gemeente gevraagd of ze
iets konden maken om te
verkopen. Het was een heel
gezellige kraam met kransen
met
schelpen
of
droogbloemen,
koekjes,
bloemstukjes, kaarten en kettingen. De opbrengst was ruim
€ 200,-- Op beide marktdagen was het stralend weer.
Ria van Rijssel
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AP project
Szabo Istvan schrijft de kwartaal verslagen van de
gezinnen die begeleiding ontvangen in het AP
project, graag delen wij met u de voortgang die er is

Simon familie
De familie kijkt terug op de vakantie waarin met steun
van de kinderen veel werk verzet kon worden om het
huis, en in de tuin . Er is een sterke brug gemaakt
aan de voorzijde van het huis samen met de oudste
zoon Andras.
De getrouwde dochter
komt in het weekend het
gezin bezoeken, ze heeft
een stabiel huwelijk en
werk.
De
oudste
dochter
Melina is van plan om te
trouwen
met
een
serieuze jongen die een
harde werker is. Gyongyi
werkt op een boerderij in
het dorp en samen met
zijn broerAtilla in de tuin.
Atilla zijn plan is om door
te leren op de handels
school. Anna, Csilla en Kinga doen het goed op
school. Het huis en het erf zijn schoon. De vader
werkt als wachter bij een boerderij, vanwege zijn
gezondheid kan hij geen zwaar werk verrichten. De
vader is trots op zijn gezin.

Szekely familie
In de zomervakantie zijn de twee oudste dochters
Kinga en Rega in Hongarije gaan werken. Het
verdiende geld is voor de studie van Kinga. Zij
studeert aan de universiteit voor medisch assistent.

Thuisgekomen vinden ze moeder depressief als
gevolg van een zwangerschap van het 8e kind.
Irenka de maatschappelijk werkster maakt zich
zorgen over de toekomst van de Szekely kinderen
omdat vader agressief reageert naar moeder omdat
ze geen abortus wil laten doen.
Dochter Anna is teleurgesteld over alle ruzies en
gevechten in de familie. Ze besteed meer tijd aan
haar studie, en doet mee in Onesimus programma’s .
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Ze is goed bevriend met Ildiko van Dorcas Home.
Samen met de Onesimus jeugd nam ze deel aan de
CE-Union conferentie.
De kinderen doen het goed op school. Atilla wil zich
gaan specialiseren in de handel.
Irenka houdt toezicht op het gezin en bespreekt de
nieuwe situatie met beide ouders. Moeder en de
oudere dochters krijgen de noodzakelijke pastorale
zorg . Op de gezichten van de dochter is het verdriet
als gevolg van de gevechten af te lezen. De familie
ontvangt schoolmaterialen, voedsel, kleding en toilet
artikelen.

Irenka is betrokken bij de Szekely familie die volgend
jaar zonder ondersteuning van het AP project verder
gaat. We bidden voor hen alle.

Tamas familie
In de zomer periode namen de kinderen deel aan
verschillende activiteiten in Bogotha kostschool, ook
waren ze op een zomerkamp.
De oudste zonen helpen vader op het land, ook
gingen ze werken op de boerderij van de buren. De
oogst van hun land was goed. Maïs, groenten en
aardappelen. Ook is hun
plan om van het geld wat
ze verdienen een varken
te kopen. In de winter
hebben ze dan spek en
worsten.
Laci en Atilla vernieuwen
het dak van de keuken.
Kati
met
Annamarie
verzorgen de kleintjes als
hun ouders weg zijn voor
werk.
In september gaan de
oudste kinderen terug
naar de kostschool, Atilla
met de drie kleintjes
blijven bij de ouders. De oudste kinderen doen het

Hajnal familie

goed op school, de twee jongste hebben
leerproblemen, zij gaan wel naar de dorpsschool.
Het christelijk onderwijs heeft goede invloed op de
kinderen die niet goed kunnen leren. Het gezin is
meer in evenwicht, veel beter dan in het verleden.
De moeder en kinderen lachen en maken grappen
en ze hebben plannen voor de toekomst. Dank God
voor de geweldige ondersteuning van deze familie
de laatste 5 jaar. Ze zijn u dankbaar en hopen op
ondersteuning in de toekomst.

In de zomer verzamelde de familie materialen voor het
opbouwen van een zomer keuken in de buurt van de
woning en een buiten toilet in de achtertuin. Moeder
zorgt dat de dochters schoon zijn en goed gekleed.
Szidonia is een dame en moeder houd moeizaam de
controle over haar, haar tiener periode begon te vroeg.
Jutka waarschuwde haar maar Szidonia glimlacht
terug en belooft alles. Izabell gaat mooi gekleed en
droomt van een beter en veiliger leven.
De ouders blijven papier inzamelen en ijzer verkopen,
Erzebeth aanvaard elke vorm van werk wat haar zo nu
en dan wordt aangeboden. Hun inspanningen om op
een andere plaats te gaan wonen zijn hopeloos. Nu
bereiden ze zich voor op de komende winter, met
ingezamelde dekens en droog hout voor verwarming.
Jutka doet de voorbereiding voor het lesmateriaal,
kleding en schoenen. De school lunch voor Izabella
wordt betaald, ze kan in Dorcas Home blijven om haar
huiswerk te maken.
Onze geestelijke ondersteuning, het maandelijkse
basis voedsel pakket en de zorg betekent veel voor
Erzebeth. Ze is echter veel te afhankelijk van ons, de
gehechtheid aan Jutka is als een familielid.
We bidden en hopen dat Erzebeth sterk zal zijn om in
balans te blijven zoals ze deed in de afgelopen 5 jaar.

Lidia Home

Uit de kwartaal verslagen van Lidia Home blijkt dat
er veel verandert in en met het huis. Steeds moeten
de ruimtes aangepast worden aan de bewoners. De
4 studerende meisjes zijn naar boven verhuist.
In Juni van dit jaar heeft een wanhopige vader van
zes kleine kinderen en 2 volwassen jongens Lidia
Home om hulp gevraagd. Zijn aan alcohol
verslaafde vrouw is weggelopen. De 6 kleintjes zijn
in Lidia Home komen wonen. Ze wonen nu i.p.v. de
meisjes op de beneden verdieping. Vader heeft
regelmatig contact en een keer per maand gaan ze
een weekend naar vader.
In september zijn de kleintjes naar kleuterschool
gegaan. De 3 ouderen hebben in de
zomermaanden
bijscholing
gehad
tot
het
schoolniveau in de stad TirguMures waar ze
september zijn begonnen.
Het jongste kind is 2 jaar en de oudste 13 jaar. De
oudere kinderen van Lidia Home accepteren de
kleintjes en omringen ze met liefde.
5 jong volwassenen die buitenshuis zelfstandig zijn
gaan wonen met
begeleiding
komen nog
regelmatig in Lidia Home voor emotionele steun. Ze
hebben allemaal werk in het vrije bedrijf, verdienen
salaris en bouwen pensioen op.
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Van Sandra
Het is alweer een tijdje
geleden dat jullie via mij iets
hoorde over het leven in Lidia
Home. Er zijn de laatste tijd
heel
wat
veranderingen
geweest.
Er
leven
tegenwoordig
niet
alleen
tieners in het tehuis, maar er
wonen nu ook kleine kinderen
(een familie). Dit geeft een
hele andere sfeer in het
dagelijks leven. Helaas heb ik dit zelf nog niet meegevoeld, omdat
we, door de gezondheid van onze zoon Róbert, al 14 maanden niet
meer in Lidia Home zijn geweest. We volgen het nu eventjes vanuit
Nederland, maar hopen toch volgend jaar weer terug te gaan. Het
hangt ervan af of de laatste operatie van Robi zal slagen, zodat hij
zonder stoma kan leven. De operatie is gepland op vrijdag 16
december.
Ik heb gevraagd of een van de
nieuwe tieners een stukje over
haar dagelijkse leven in Lidia
Home wilde schrijven. Dit deed
ze met plezier.
Hoi, ik ben Hajnika en woon nu
in Lidia Home. Ik heb het er
wel naar mijn zin, maar vind
het jammer dat niet alle
leeftijdgenootjes school zo
serieus nemen.
Elke dag gaat om 6.30 mijn alarm af om me aan te kleden. Samen
met mijn 2 andere kamergenootjes gaan we om 7 uur naar beneden
om te ontbijten, jammer genoeg moeten we zelf alles regelen, want
de leidster is dan bezig met de kleintjes aan te kleden. We maken
dan ook ons brood klaar voor op school.
Om 8 uur moet ik op school zijn en ben meestal tot een uur of 3 op
school, wat ik helemaal niet erg vind. Meestal heb ik dan wel trek en
gelukkig eten we direct als we uit
school komen. Tussen 4 en 6 uur is
het stille tijd, dat betekend dat we
moeten studeren, allemaal bij
elkaar, wat ik niet zo leuk vind,
omdat er een paar kinderen bij zijn
die alleen maar gek doen. Soms als
ik nog niet klaar ben dan ga ik nog
even door, want ik zit nu in klas 8 en
dan heb je echt ontzettend veel
huiswerk. Ook moet ik extra
Roemeens leren, want dat heb ik tot
nu toe niet geleerd. De rest mag dan
tot 7 uur vrij iets doen. Alleen mogen
we niet meer TV kijken door de
weeks, alleen in het weekend. Om 8 uur is het avondeten. Eerst eten
de kleintjes, want die moeten naar bed. We hebben dan ook geen
genoeg plek in de keuken om met z'n allen te eten. Na het eten
moeten we onze corvee taken doen, wat ik niet echt leuk vind, maar
wel goed doe, anders moet je het toch nog een keer doen. Om 10 uur
moeten we naar bed. Samen met mijn kamergenootjes (mijn
vriendinnen waarmee ik vorig jaar naar Lidia Home ben gekomen)
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lezen we vaak nog uit ons
Bijbelsdagboekje. Al gauw wordt dan
bij ons het licht uit gedaan. Gelukkig
mogen we in het weekend tot 11 uur
opblijven. Zo, dat was dus een stukje
uit het dagelijks leven op dit moment
in het huis.
Hartelijke groet van alle kinderen uit
Lidia Home,
Sandra Fekete

Tot Slot
Hopelijk heeft u/jij het nieuws met
plezier gelezen. Als de Tudósító
uitgegeven wordt zal er inmiddels
meer nieuws zijn over Robi. We
hopen en bidden dat de operatie
goed mag slagen en dat Robi
helemaal genezen mag. Nieuws over
Robi is te volgen op: http://robifekete.blogspot.com/. We zijn blij met
het werk wat verricht wordt in de
projecten. Met uw/jou financiële steun
is dit mogelijk. Wilt u meer weten: kijk
dan op www.ROKI.nl

We willlen u/jou

Gezegende Kerstdagen wensen
en een Goed 2012,
mede namens
de
gezinnen
van het AP
project,
de
kinderen en de
staf van Lidia
Home, Monica,
Zoli,
Feri
Mathias
met
hun
pleegouders en
het bestuur van
stichting ROKI.
Namens de redactie,
Marianne van der Veer

