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ROKI Tudósító
Twee bestuursleden in Roemenië
Ria en Aart van Rijssel zijn voor 3 maanden in Roemenië geweest. Hun ervaringen
hebben ze wekelijks gedeeld. Deze staan op de website www.roki.nl.
De kinderen hebben vakantie daarom was het een komen en gaan omdat ze uit
logeren gingen of er kwamen kinderen logeren. Aart heeft veel klussen alleen of samen
met een klusjesman gedaan, o. twee tv kabels aangelegd, waterpomp gemaakt en
klusjes die voorhanden waren. De kinderen hielpen mee de tuin onkruid vrij
maken, oogsten, hout hakken. De houtschuur is leeggehaald en opnieuw
gestapeld. Ria was creatief bezig met de kinderen.
Hieronder een paar alinea`s uit het blog.
Aart schrijft: Het was even terug schakelen qua tijd terug naar onze jeugdjaren met de
voorzieningen die er toen waren. We hebben veel bewondering voor de bewoners hier.
Waar wij bijna een mensenleven over hebben gedaan, doen zij in een aantal jaren.
Terwijl wij via wifi contact kunnen krijgen met de hele wereld rijdt voor het huis een
paard en wagen voorbij gevuld met landbouwproducten, die met de hand geladen zijn.
Wat een tegenstelling. We communiceren met de kinderen via de elektronische
vertaalmachines op de laptop en de telefoons. De buurvrouw vertelde dat de winkel tot
voor kort de enige telefoon was, er is nu nog steeds nagenoeg geen
mobiel telefoon netwerk beschikbaar.
Ria schrijft; Bij ieder kind zit een verhaal, de meeste weten we niet, maar van een
meisje heeft het wel veel indruk achtergelaten. Het leek wel een diertje dat graag
aangehaald wilde worden, maar daar niet mee om kon gaan. Meestal begon ze dan
hard te gillen, maar ze zocht ons steeds weer op. Wij kijken vanuit onze caravan op de
schommel en daar zat ze bijna de hele dag op en was beledigd als er een ander op
ging, dan gilde ze en rende hard weg. Van Sandra hoorde we haar verhaal. Ze zit nog
maar vanaf april in het kindertehuis. Ze woonde in de bergen met haar ouders en nog 2
kinderen. De kinderen waren alleen achter gelaten met de deur op slot toen er brand
uit brak. Haar hebben ze kunnen redden, maar haar broertje en zusje zijn verbrand.
Haar vader heeft nog wel contact met haar.
Aart schrijft; We mochten afgelopen zaterdag nog twee kinderen ophalen. Om 20.00
uur zouden ze op een afgesproken adres zijn en wij waren uiteraard een kwartier voor
tijd daar. Op dat adres wist men van niets en het duurde even voor bij ons het kwartje
viel. Wij leven met de klok en hier heeft men de tijd. Na wat belletjes kwam de vader de
kinderen brengen. Hij straalde ellende af en hij en de kinderen waren emotioneel. Ze
waren waarschijnlijk liever bij elkaar gebleven. In de auto was het stil. De kinderen
fluisterden tegen elkaar en wij konden ook niet communiceren. Dat stomme
taalverschil. Je zou iets warms tegen de kinderen willen zeggen, zeker toen we een
gebogen sjokkende vader voorbij reden. Wij waren ook emotioneel bij dit beeld, maar
konden elkaar voorhouden dat dit in het belang van de kinderen was. Geen moeder en
een vader met een alcoholprobleem. Thuis gekomen, ja inderdaad, Kerub is hun en
ons thuis geworden, waren de anderen een balspel aan het doen en deze twee werden
gelijk opgenomen. Het was voor onze caravan, dus konden ook wij genieten van de
rennende, stoeiende en spelende kinderen.
Note van de redactie: Als u al de belevenissen van Aart en Ria op papier wilt lezen laat
het ons weten. Voor adres: zie colofon.
Het is goed dat de kinderen in de tuin leren werken maar hebben daarvoor wel
gereedschap nodig. Wat ze nog kunnen gebruiken nieuw of oud is: riek of sloothaak,
Kettingzaag(benzine), bahco, combinatietang, set ringsleutels, set steeksleutels etc.
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Van uit het bestuur:
Cees Broere is gestopt als bestuurslid van stichting Roki. Hij heeft op de laatste
bestuursvergadering afscheid genomen. Na 12,5 jaar zullen we hem gaan missen.
We mochten Joke van Buren-van Andel welkom heten als nieuw bestuurslid.
Joke stelt zich voor:
Sinds november 2015 maak ik deel uit van het bestuur van Stichting Roki. Daarom wil ik
mij even voorstellen.
Mijn naam is Joke van Buren-van Andel, 44 jaar en woon in Nieuwkoop. Samen met mijn
man Wim heb ik twee kinderen, Willeke (20) verloofd met Herbert en Jesse (6). Via mijn
vrijwilligerswerk in Boekwinkel Kom en Zie in Wilnis ben ik in contact gekomen met Ria
van Rijssel. Zij vertelde mij over Roki, creatieve ideeën en acties en zodoende ben ik er
langzaam ingerold.
Je zult me vooral tegenkomen op markten, braderieën en achter verkooptafels. Met Ria
maak ik creatieve cadeautjes die ik thuis verkoop en in de Roeping in Wilnis. Ook kun je
op mijn facebooksite kijken, joosjeszeepjesenzoiets. De opbrengst is voor Roki. D.V.
volgend jaar ga ik naar Roemenië om onze projecten te bekijken en mee te helpen in
Kerub. Rest mij nog de vraag om de kinderen, het personeel en het bestuur van Roki in
uw gebed op te dragen.

Acties
2 mei was er rommelmarkt in Wilnis, waarvan de opbrengst bestemd was voor het project Kerùb te Abod in
Roemenië. De gehele dag scheen de zon en was de temperatuur heel erg goed voor zo’n evenement. Zondag
3 mei werd de opbrengst in de kerk bekend gemaakt en later in De Roeping symbolisch overhandigd aan Edit
en Sandra. Het bedrag van de opbrengst was ongeveer 19.500. Daar werden we wel een beetje stil van en
erg dankbaar. Onze dank gaat uit naar de jongeren van de gemeente die de rommelmarkt helemaal hebben
opgezet en uitgevoerd. Boven alles gaat onze dank uit naar de Heere God, die al het werk heeft gezegend.

De braderie, op zaterdag 12 september, in Wilnis was
weer heel gezellig. De hele dag door hebben we wel
mensen voor de kraam gehad. Leuke gesprekken
gevoerd en een leuke opbrengst! De netto-opbrengst
van de enveloppen en de verkoop van spulletjes is
geworden: € 153,20. Super bedankt iedereen die een
bijdrage
heeft
geleverd.

Tot slot:
De redactie hoopt dat u/jij veel leesplezier heeft gehad. Bij deze
nieuwsbrief wordt een rondzendbrief van Sandra bijgevoegd. Zij
verteld over haar keuze die ze heeft gemaakt en ze in gebed heeft
genomen. Het bestuur van stichting Roki wenst u/jouw gezegende
kerstdagen en alle goeds voor 2016.
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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: NL73RABO1352.75.717

