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ROKI Tudósító
Van de redactie

Van de voorzitter

Een nieuw jaar een nieuwe start, zeker voor Roemenië! Sinds 1 januari
2007 is dit land toegetreden tot de
Europese Unie. Wat zal de toekomst
hun brengen?
Tudósító gaat het 2e jaar in en blijft U
op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de hulp die (nu nog) nodig is. In
dit nummer
blikken we
terug op de
bruiloft van
Sandra en
Attila.

Kolossenzen 3 vers 14: ’En boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid.’ De afgelopen periode stond voor
ons en de stichting in het teken van het huwelijk van Sandra met
‘haar’ Attila. Hij werkt als
juridisch adviseur bij een
waterleidingbedrijf, is lid van
de
gemeenteraad
en
ouderling in de kerk. Ze
hebben elkaar leren kennen
op de Jeugdvereniging. De
bruiloft was verdeeld over
twee dagen. De eerste dag
het gemeentehuis en
de
inzegening in de kerk. Hierna
een feest met inbreng van
alle gasten met zang, gedichten, spelletjes etc. De tweede dag was
voornamelijk voor de gasten van Attila’s werk en de gemeenteraad.
Daar was uitgebreid eten, drinken,
dansen en wat traditionele spelletjes. Dit
was een luxe dag, maar men is gewoon
te betalen voor het feest dat men krijgt,
plus wat extra voor het bruidspaar. En
inderdaad was er ruim voldoende geld
om alle rekeningen te betalen. Van het
inkomen van het paar had dit niet
gekund (samen ongeveer € 420,--).
Aart van Rijssel, voorzitter.

Ook zijn er
de
vaste
onderwerpen zoals interview, even
voorstellen, projecten en veel andere
onderwerpen. Ik wens u veel lees- en
puzzelplezier. Kijk snel bij het vraagteken in het gedeelte over de website
op pagina 4 of op www.roki.nl.
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

Even voorstellen
Ik ben Ali Groenendijk – van Leeuwen. Doordat mijn man, Dick, in de
loop der jaren al contact had met Aart van Rijssel, ben ik er een
beetje tussen gekomen met creatieve bezigheden die Ria van Rijssel
ook als hobby had. Zoals zo vele dingen tot stand komen: van het
één komt het ander. Zo ben ik uit eindelijk ook in het bestuur van
stichting ROKI gekomen. Mijn functie binnen de stichting is het coördineren van kleding die wordt afgestaan aan stichting ROKI. Dit houdt
in het sorteren en verzendklaar maken. De
dozen met kleding gaan naar Krimpen aan
den Lek en van daar gaat het op transport
naar Roemenië. Daarnaast houd ik mij bezig
met het bedenken en uitwerken van allerlei
creatieve dingen voor de verkoop op
braderieën en jaarmarkten. Dit doen Ria en ik
samen. Regelmatig houden we creatieve
knutselavonden met een paar dames, die de
stichting een warm hart toedragen. Zo wordt
er een productie gevormd voor de verkoop.Op
deze manier draag ik mijn steentje voor de
kansarme kinderen in Roemenië.
Ali Groenendijk
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moeder. De oudste dochter van 7
is een periode bij grootmoeder
geweest. Ze zit op school en is
leergierig. In de zomervakantie is

Projecten
Lidia Home
De gezondheidsinspectie verplicht
Lidia Home volgens EU normen te
koken in aluminium pannen. Stichting ROKI ondersteunt Lidia Home

en een warme lunch.

met financiële hulp en heeft deze
pannen gesponsord. Tussen de
sponsors en de hoofdleiding van
Lidia Home zijn besprekingen
gaande over meer toekomstgericht werken. Wij houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.

Tijdens de zomervakantie wordt er
een programma aangeboden dat
in teken staat van de verkondiging
van het evangelie. Voor het vervolgonderwijs geeft de naailerares
drie keer per week naailes. Voor
een verkoping zijn er verschillende
patchwork spreien gemaakt en
verkocht. Zo leren de jonge vrouwen zichzelf te voorzien in hun
onderhoud.
ROKI heeft twee jaar financiële
ondersteuning toegezegd voor de
maaltijden, de kok en de naailerares. Giften blijven welkom. Uw
steun helpt!

AP project

Aubergines voor de winter

zij mee geweest met het kamp van
de Baptistengemeente. Ze hebben
een kinderbijbel ontvangen.
De dochter staat open voor het
evangelie.
In het gezin zijn spanningen over
het alcohol gebruik van vader.
Moeder probeert balans in het gezin te brengen en geld te verdienen door schoon te maken.
De situatie is zeer zorgelijk: het
onderkomen is buitengewoon
slecht. De beheerder heeft gezegd
dat het gezin van het terrein moet
verdwijnen. Nu Roemenië bij de
Europese Unie hoort is dit onder-

Elk kwartaal ontvangt stichting
ROKI per gezin een rapport van
de projectleider Szabo Istvan.
Daaruit komt de volgnde samenvatting: Eén gezin woont in een
houten onderkomen op de parkeerplaats van het ziekenhuis in
Tirgu Mures. De ruimte is 12m³,

Op dezeZigeunerschool
zigeunerschool wordt
Op de zigeunerschool wordt naast
regulier onderwijs ook les gegeven
in de eigen Roma taal. Circa 94
kinderen volgen hier onderwijs en
krijgen elke dag een broodmaaltijd
voor moeder en vader met twee
dochters. Er is geen elektriciteit en
water krijgt dit gezin van de buren.
Fazakas Judit ( de maatschappelijkwerkster van het AP project)
bouwt een goede relatie op met
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komen niet meer acceptabel.
Moeder is bij de officiële instantie
geweest voor een woning, tot nu
toe zonder resultaat. De situatie
voor dit gezin lijkt uitzichtloos.
Szabo Istvan besluit dit kwartaalverslag met een gebed: “God,
wees barmhartig voor hen en geef
ons wijsheid op de weg om dit gezin in waarheid te helpen.”
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Even kennismaken
In deze nieuwsbrief heeft Sandra Feteke van Rijssel
Magdi McAlister geïnterviewd. Magdi werkt als
maatschappelijk werkster in het AP project.
Waar ben je opgegroeid: gezin, school enz.
In Szekelyfoldon ben ik geboren. Ik was het vijfde
kind. Zes6 maanden oud hebben mijn ouders me in
een weeshuis achtergelaten waar ik tot aan mijn
tweede jaar verbleef. Toen ik twee jaar oud was ben
ik geadopteerd
door een zeer
liefdevol gezin in
Vasarhely (Tirgu
Mures).
Sindsdien woon
ik in deze stad.
Ik ben in een
liefdevol
gezin
opgegroeid waar
ze echt van me
hielden dat ik
eigenlijk
nooit
echt het achtergelaten zijn door
mijn biologische
ouders als probleem heb gevoeld. Mijn ouders die
mij hebben geadopteerd zijn voor mij mijn echte
ouders en dit zal nooit veranderen. Ik vertrouw ze en
ze staan altijd voor mij klaar.
Mijn schooljaren waren moeilijke tijden voor mij en
degenen die rond om mij heen stonden. Ik denk niet
graag terug aan die tijd! Ik was altijd degene die het
buitenbeentje was, deels omdat ik mijn plek niet kon
vinden tussen hen.
Wie was in je jeugd je grote voorbeeld en is dit in
de loop van tijd veranderd?
Ik was nog erg jong toen ik de Here Jezus Christus
in mijn hart heb aangenomen als mijn persoonlijke
Redder. Ik groeide op tussen de Christenen en in het
communisme werden enkele van hen in de
gevangenis gegooid. Deze mensen waren mijn
voorbeelden en dat is vandaag nog steeds zo!
Is wat je nu doet een bewuste keuze?
Jazeker! Mijn grootste motto was: doe altijd werk
waar je plezier in hebt. God heeft in ons (ik ben
getrouwd
met
Duncun)
leven
nog
geen
kinderengegeven, daarom is mijn droom als moeder
van een groot gezin nog niet in werkelijkheid
uitgekomen.
Ik ben nooit bang geweest om de dingen goed aan te
pakken. Het werken met mensen staat bij mij altijd

voorop. Eerst heb ik gewerkt in een kliniek waar een
Nederlandse organisatie (Save the Children) actief
was met achtergelaten kinderen. Hier werkte ik als
vrijwilligster. Daarna heb ik het werk met kinderen
voortgezet in Lidia Home. Een aardig tijdje daarna
ben ik naar Schotland gegaan, waar ik getrouwd ben
en een cursus Sociale Begeleiding heb afgerond.
Hiermee kon ik in een bejaardentehuis aan de slag.
In 2000 ben ik samen met mijn man terug gekomen
naar Roemenië, waar ik op verschillende sociale
plekken heb gewerkt. Op dit moment werk ik als
sociaal projectcoördinator met arme grote gezinnen
en alleenstaande ouderen.
Wat wou je later worden?
Mijn grootste droom was om moeder te worden van
een zeer grote familie met de pollepel in de hand!
Doe je dit werk betaald of vrijwillig?
Dit werk doe ik betaald.

Belangrijke gebeurtenis?
Door het project Abandon Prevention, dat
gesponsord wordt door stichting ROKI, ben ik in
contact gekomen met een moeder van negen
kinderen. Er is tussen ons een zeer goede relatie
ontstaan, vooral omdat ik samen met haar dingen
rond het huis doe. Je moet hier denken aan samen
koken, het wassen van de kinderen, liederen zingen
samen met de kinderen die ze zeer snel leerden.
Eén van de keren dat ik op bezoek ging bracht ik
enkele kaarten voor de kinderen mee als cadeau.
Enkele dagen later viel er op mijn deurmat enkele
kaarten, die deze kinderen hadden opgestuurd! Het
was voor mij zo’n verrassing dat zij de kaarten
hiervoor hadden gebruikt!
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Op de kaarten stonden teksten als: “Wij houden heel veel van jou en
bedankt dat je ons wast!” of: “Bedank de Nederlanders want wij zijn heel
blij met hun hulp!” Deze kaarten zijn geschreven door kinderen die door de
hulp van het AP project eindelijk aan een tafel konden eten, want een tafel
hadden ze niet, voordat wij kwamen!
Wat zou je in de toekomst nog willen doen?
Ik hou van het leven en ik sta open voor veranderingen. Mijn werk en mijn
familie zijn plekken waar ik me zeer gelukkig voel. Daar en op deze manier
wil ik graag God verder dienen, maar altijd op de plek waar Hij mij wil zien!
Wat doe je in je vrije tijd? Hobby, sport enz.
Ik heb helaas maar weinig tijd voor dit soort dingen, maar als het even kan
dan lees ik graag en hou ik van op excursies gaan samen met mijn man en
onze hond.
Wat is je favoriete boek?
Ik hou erg van lezen. Daarom is het voor mij erg moeilijk om een favoriet
boek uit de vele boeken te kiezen. Maar toch heb ik er een gekozen. Max
Lucado is de schrijver en het boek heet 'in de greep van Genade'. Dit boek
ik erg realistisch, recht door zee en met gezonde humor weet hij de lezers
te onderwijzen hoe je je christelijke leven door kunt geven.
Hoe ken je stichting "ROKI"
Door het Abandon Prevention project en door persoonlijke bezoeken van
enkele ROKI bestuursleden.

Sandra Feteke van Rijssel en Magdi McAlister.

ROKI website
Op www.roki.nl is van alles te lezen over onze projecten in Roemenië én de activiteiten in Nederland. Daar
naast info over de stichting, reisverslagen, rondzendbrieven, Tudósító’s en jaarverslagen. We zijn verhoudingsgewijs maar een kleine stichting, maar ik durf toch te stellen dat we met al onze talenten lekker bezig
zijn. Dat moet ook, want we willen verantwoording afleggen aan u, onze lezers, sponsors. Ik vind het belangrijk te weten wat ú van de website vindt: De structuur; navigatie; inhoud etc. Ik heb een kleine vragenlijst gemaakt met enkele hierop toegespitste vragen. Maar ook vragen waarvan het antwoord
op de website te vinden is. De antwoorden stuurt u terug naar contact@roki.nl. Onder de
winnaars worden vijf Roemeense hebbedingetjes verloot. Ga naar www.roki.nl, vind het
VRAAGTEKEN, klik er op en de rest wijst vanzelf.
Als u deze nieuwsbrief op papier leest, surf dan op uw computer (of die van de buren)
naar dezelfde site en volg dezelfde instructies.
Ik ben benieuwd naar uw reactie!
Harry de Haan, webmaster ROKI

Tot slot
Hebt u genoten van de 3e Tudósító ? Reacties zijn welkom per post, mail of via de website www.roki.nl. Op
deze site kunt u nog meer lezen en vooral zien over de projecten, Sandra en Atilla ‘s huwelijk en doe u/jij mee
met de prijsvraag? Als u vragen hebt bel gerust.
Namens de redactie,
Marianne van der Veer
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